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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar os nexos existentes entre a política de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e o processo de intensificação do trabalho docente 

nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Partimos do pressuposto de que a 

intensificação do trabalho docente não pode ser explicada por si mesma, mas sim a partir do 

estágio de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção na formação 

social brasileira, por meio de relações mais amplas que determinam as transformações nas 

políticas para a educação superior pública, lastreadas pelas disputas de projetos de formação 

profissional, ciência e tecnologia. Dessa forma, torna-se importante verificar como se 

estabelecem as relações entre a estrutura produtiva, as classes sociais e o Estado brasileiro, 

inserido no capitalismo internacional de maneira dependente. Apontamos como objetivos 

específicos de nossa pesquisa: (1) Investigar as determinações históricas da intensificação do 

trabalho e como esse processo tem se manifestado nas instituições públicas de educação 

superior, por meio de uma balanço da produção do conhecimento; (2) Analisar o papel 

ocupado pelo Estado na formação social brasileira e as disputas de projetos voltados para a 

universidade, ciência e tecnologia entre 1930-1980 e como estes se inserem no quadro 

internacional; (3) Examinar os nexos e determinações entre os projetos de desenvolvimento 

nacional, projeto de universidade e projeto de formação circunscritos nas políticas públicas 

para a educação superior no Brasil e nas políticas de fomento à ciência, tecnologia e inovação 

(CT&I) entre 1995 e 2016 e como estes projetos se relacionam com o processo de 

intensificação do trabalho docente, com o intuito de explicitar as determinações políticas e 

econômicas presentes nas IFES. A partir da análise das políticas para educação superior e de 

CT&I implementadas nos governos de Fernando Henrique Cardoso e nos governos petistas de 

Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, defendemos a tese de que as bases para 

compreender o problema da intensificação do trabalho docente estão nas políticas de ciência, 

tecnologia e inovação, em especial, a partir do seu financiamento, direcionamento das 

políticas, regulação e controle do trabalho docente. Do ponto de vista do projeto por trás das 

políticas, apontamos que não houve rupturas no governo PT com a dependência técnico-

científica internacional e a privatização da educação superior. Por consequência, não houve 

um projeto de soberania nacional que orientasse tais políticas, mas sim uma continuidade no 

projeto de Reforma do Estado em moldes neoliberais, iniciada de maneira mais orgânica no 

governo Fernando Henrique Cardoso. 

 

 

 

 

Palavras – Chave: Ensino superior e Estado; Instituição Federal de Ensino Superior - Política 

governamental; Ciência e tecnologia - Política governamental; Universidades e faculdades - 

Pós-graduação; Condições do trabalho docente. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present research had the objective of investigating the links between the Science, 

Technology and Innovation (STI) policy and the process of intensification of teaching work in 

the Federal Institutions of Higher Education. We start from the assumption that the 

intensification of the teaching work can’t be explained by itself, but rather from the stage of 

development of the productive forces and the relations of production in the Brazilian social 

formation, by means of broader relations, that determine the changes in the policies for public 

higher education, backed by the disputes of projects of professional formation, science and 

technology. Thus, it becomes important to verify how the relations between the productive 

structure, the social classes and the Brazilian State, established in international capitalism in a 

dependent manner. We point out the specific objectives of our research: (1) To investigate the 

historical determinations of the intensification of work and how this process has manifested 

itself in the Public Institutions of Higher Education, through a lifting knowledge production; 

(2) To analyze the role played by the State in the Brazilian social formation and the disputes 

of projects aimed at the university, science and technology between 1930 and 1980 and how 

these are inserted in the international framework; (3) To examine the links and determinations 

between the national development projects, university project and formation project 

circumscribed in the public policies for higher education in Brazil and the policies of 

promotion to Science, Technology and Innovation (STI) between 1995 and 2016 and how 

these relate to the process of intensification of teaching work, with the purpose of explaining 

the political and economic determinations present in the Federal Institutions of Higher 

Education. From the analysis of policies for higher education and STI implemented in the 

governments of Fernando Henrique Cardoso and the PT governments of Luiz Inácio Lula da 

Silva and Dilma Rousseff, we defend the thesis that the bases for understanding the problem 

of the intensification of the teaching work are in the policies of science, technology and 

innovation, in particular, from its funding, policy direction, regulation and control of teaching 

work). From the point of view of the project behind the policies, we pointed out that there 

were no ruptures in the PT government with the international technical-scientific dependence 

and the privatization of higher education. Consequently, there was no national sovereignty 

project to guide such policies, but a continuity in the State Reform project in neoliberal 

molds, initiated in a more organic way during the Fernando Henrique Cardoso government. 

 

 

 

 

 

Key – words: Higher education and State; Federal Higher Education Institution - Government 

policy; Science and technology - Government policy; Universities and colleges - 

Postgraduate; Teaching work conditions. 
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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación tenia como objetivo investigar los vínculos entre la política de 

ciencia, tecnología e innovación (CTI) y el proceso de intensificación del trabajo docente en 

las Instituciones Federales de Educación Superior. Partimos del supuesto de que la 

intensificación del trabajo docente no puede explicarse por sí sola, sino desde la etapa de 

desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción en la formación social 

brasileña, a través de relaciones más amplias que determinan cambios de política para la 

educación superior pública, respaldado por disputas sobre proyectos de formación 

profesional, ciencia y tecnología. Por lo tanto, es importante verificar cómo se establecen las 

relaciones entre la estructura productiva, las clases sociales y el Estado brasileño, insertados 

en el capitalismo internacional de manera dependiente. Señalamos como objetivos específicos 

de nuestra investigación: (1) Investigar las determinaciones históricas de la intensificación del 

trabajo y cómo este proceso se ha manifestado en las instituciones públicas de educación 

superior, a través de un análisis de la producción de conocimiento; (2) Analizar el papel 

jugado por el Estado en la formación social brasileña y las disputas de proyectos dirigidos a la 

universidad, ciencia y tecnología entre 1930-1980 y cómo se insertan en el marco 

internacional; (3) Examinar los vínculos y determinaciones entre proyectos de desarrollo 

nacional, proyectos universitarios y proyectos de formación circunscritos en las políticas 

públicas para la educación superior en Brasil y en las políticas de promoción de la ciencia, la 

tecnología y la innovación (CTI) entre 1995 y 2016 y cómo se relacionan con el proceso de 

intensificación del trabajo docente, con el fin de explicar las determinaciones políticas y 

económicas presentes en las Instituciones Federales de Educación Superior. A partir del 

análisis de las políticas de educación superior y CTI implementadas en los gobiernos de 

Fernando Henrique Cardoso y en los gobiernos del PT de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma 

Rousseff, defendemos la tesis de que las bases para comprender el problema de la 

intensificación del trabajo docente son en las políticas de ciencia, tecnología e innovación, en 

particular, desde su financiamiento, dirección de políticas, regulación y control del trabajo 

docente. Desde el punto de vista del proyecto detrás de las políticas, señalamos que no hubo 

rupturas en el gobierno del PT con la dependencia científico-técnica internacional y la 

privatización de la educación superior. En consecuencia, no hubo un proyecto de soberanía 

nacional para orientar tales políticas, sino una continuidad en el proyecto de Reforma del 

Estado en moldes neoliberales, iniciado de manera más orgánica durante el gobierno de 

Fernando Henrique Cardoso. 

 

 

 

Palabras – clave: Educación superior y Estado; Institución Federal de Educación Superior - 

Política gubernamental; Ciencia y tecnología - Política gubernamental; Universidades y 

colegios - Posgrado; Condiciones laborales docents. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa teve por objeto de estudo a intensificação do trabalho docente nas 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES)1, a partir dos nexos com a política nacional 

para educação superior e ciência, tecnologia e inovação (CT&I), com fim de verificar como as 

transformações nas condições de trabalho estão relacionadas com os esforços da 

reestruturação produtiva, decorrentes da crise do capital, em que valoriza-se cada vez mais a 

dimensão produtiva2 do conhecimento científico. 

 A proposta de investigação do objeto supracitado surge (em germe) em meados de 

20103, quando nos debruçamos no problema da relação entre Trabalho, Tempo livre e Lazer 

na sociedade capitalista, tendo como sujeitos de nossa pesquisa os professores da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). Os resultados dessa pesquisa nos motivaram a 

aprofundar nossos estudos referente às múltiplas determinações do trabalho docente na 

educação superior, em especial, o problema da alienação do trabalho. Desta forma, ao 

ingressar no curso de mestrado em educação, produzimos e expusemos no primeiro semestre 

do ano de 2014 um relatório de pesquisa 4  intitulado “A autoalienação do trabalho e o 

Trabalho docente em pós-graduação Stricto Sensu no PPGED/UFS”, cujo objetivo principal 

foi analisar os nexos e determinações entre a autoalienação do trabalho e o trabalho docente 

em pós-graduação stricto sensu nas IFES, em específico, no Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal de Sergipe (PPGED – UFS). 

 A partir da análise da realidade mediada pelas fontes empíricas selecionadas 

(relatórios de gestão da Universidade Federal de Sergipe entre os anos de 2004 a 2012, o 

caderno de indicadores CAPES da produção docente entre os anos de 2004 e 2012 do PPGED 

e os conteúdos das entrevistas com os professores) constatamos algumas dimensões da 

precarização do trabalho docente, a saber: (1) O aumento da intensidade do trabalho, de modo 

                                                 
1 Ao tratarmos das IFES, estamos nos referindo especialmente às Universidades Federais. No decorrer do texto, 

adotamos o termo “educação superior” por compreendermos que as universidades estão para além das atividades 

de ensino, abrangendo também as atividades de produção e divulgação científica, atividades de extensão, entre 

outras. Também é possível encontrar no texto o termo “ensino superior” em citações diretas ou referências 

indiretas às passagens de textos e documentos.   
2 A dimensão produtiva, conforme afirma Marx (2013, p.586), não está só na relação entre atividade e efeito útil, 

mas também numa relação de produção histórica e especificamente social, que faz do trabalhador um 

instrumento direto da produção de mais-valia. No mote em questão, destacamos o uso do conhecimento 

científico e, por consequência, seus agentes produtores, em processos que visem a produção de mais-valia.  
3 Início dos estudos para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), referente ao curso de 

graduação em Educação Física, que teve como Título “A Influência do trabalho sobre o tempo livre/lazer de 

professores da Universidade Federal de Sergipe (UFS)”. 
4 O referido projeto de pesquisa foi defendido no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal de Sergipe, na Linha de Pesquisa Formação de educadores: Saberes e competências, cuja orientação 

realizada pela professora Drª Solange Lacks. 
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que entre 2004 e 2012, para um aumento de 209% no número de matrículas totais (graduação 

presencial, a distância e pós-graduação), houve um aumento de 76% no quadro docente em 

exercício, o que resultou em uma Razão Aluno/Professor (RAP) de 25,31/15, acima da média 

global (18,31/1) e da média federal (12,59/1)6. A desproporção entre quantidade de alunos e 

professores também reverberou na quantidade de orientandos por professor que, conforme os 

relatos dos professores, estavam por volta de nove orientandos, e de disciplinas lecionadas, 

em média quatro por semestre (contabilizando as disciplinas na graduação e pós-graduação). 

Outro aspecto que tem contribuído para o acúmulo de atividades é a transferência de funções 

administrativas para a categoria docente, diante da redução de 31,6% no número de técnico-

administrativos por função docente em exercício; (2) Em consequência do aumento da 

intensidade do trabalho, constatou-se a extensão da jornada de trabalho, potencializada pelo 

desenvolvimento de tecnologias de comunicação que possibilitaram que as jornadas 

ultrapassem os tempos e os espaços institucionais; (3) A degradação das condições de 

trabalho em decorrência da limitação de financiamento. O déficit de materiais e espaços, que 

desigualam as condições de trabalho entre os professores, geravam disputas internas mediadas 

por relações de poder e disputas externas, por sua vez, pela busca por recursos em agências de 

fomento; (4) O desproporcional aumento das matrículas, a superlotação das salas de aula, a 

falta de continuidade nas políticas de permanência bem como a degradação de condições 

objetivas de trabalho levaram a um pequeno acréscimo nas taxas de conclusão de curso de 

graduação (TCG), de 53,6% em 2007 para 59,7% em 2011, muito distante da taxa de média 

de 90% de aprovação determinada pelo REUNI. Outro aspecto relatado pelos professores 

entrevistados foi a redução do tempo dedicado ao planejamento e organização das disciplinas 

da graduação, em decorrência do aumento das demandas referentes à pós-graduação. 

 Para nossa tese, partimos do pressuposto de que a intensificação do trabalho docente 

não pode ser explicada por si mesma, mas sim a partir do estágio de desenvolvimento das 

forças produtivas e das relações de produção na formação social brasileira, por meio de 

relações mais amplas, que determinam as transformações nas políticas para a educação 

superior pública, transformando o projeto de universidade existente e, por consequência, o 

                                                 
5  Conforme relatórios de gestão da UFS, de 2004 a 2012 houve um gradativo aumento da Razão 

Aluno/professor, com destaque para os anos posteriores à aprovação do REUNI, como exposto nos seguintes 

dados: 2004 – 14,4/1; 2005 – 14,18/1; 2006 – 14/1; 2007 – 14,82/1; 2008 – 16,8/1; 2009 – 19,3/1; 2010 – 

22,58/1; 2011 – 22,81/1; 2012. 
6 Conforme o Censo da educação superior 2011, “Esse indicador também denominado 'Razão Matrículas Total 

por Funções Docentes em Exercício’' consiste em uma das formas de cálculo da Relação Aluno Professor (RAP) 

e considera a soma de matrículas de graduação (presencial e a distância) e pós-graduação stricto sensu e o 

número de funções docentes em exercício” (BRASIL,2013). 
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próprio desenvolvimento do trabalho nas instituições. Conforme afirma Marx (2007, p.45), no 

processo de produção social da própria existência, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, correspondentes a um grau 

determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais.  

 Neste sentido, apontamos para a necessidade de compreender o problema da 

intensificação do trabalho docente a partir da relação contraditória entre o nível de 

desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, num determinado estágio 

de desenvolvimento do modo de produção capitalista. A partir dessas relações mais amplas, 

buscamos compreender como o problema da intensificação do trabalho docente se insere nos 

projetos de universidade e de ciência, tecnologia e inovação em disputa, na direção das 

políticas operacionalizadas no Brasil nos últimos anos e como estes se inserem no quadro 

internacional. Dessa forma, torna-se importante verificar como se estabelecem as relações 

entre a estrutura produtiva, as classes sociais e o Estado brasileiro, inserido no capitalismo de 

maneira dependente. 

 No que se refere à universidade, buscamos também compreender de que forma a 

mesma se articula com o desenvolvimento da burguesia nacional e o desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil. Sabemos que o surgimento do sistema universitário brasileiro é 

bastante recente. Enquanto as universidades mais reconhecidas do ocidente são 

multisseculares, as nossas foram fundadas entre os anos 20 e 30 do século XX, com exceção 

de algumas escolas isoladas, restringindo-se às elites e às profissões liberais. 

 O período referente às décadas de 1940 e 1960 foi marcante pela grande efervescência 

político-cultural e por embates entre formulações e projetos para a universidade brasileira. O 

golpe de 1964 que instalou a ditadura empresarial-militar, porém circunscreveu esse debate ao 

autoritarismo tecnocrático bem como consolidou ainda mais sua proposta de reforma 

universitária, com a aprovação em novembro de 1968 da lei 5.540. Para além do aspecto 

organizacional, constituía-se com a reforma universitária a subordinação da mesma à empresa 

capitalista, não de maneira imediata, mas a partir da hegemonia de práticas próprias da grande 

indústria, como a organização e avaliação em função da produtividade, a racionalização do 

trabalho e das linhas de comando, além do uso de conceitos próprios de teóricos da 

organização da produção industrial.  

O projeto de expansão da universidade engendrado no regime empresarial-militar 

apontava explicitamente as potencialidades mercadológicas que a educação poderia 

desenvolver, assim como o desenvolvimento de um forte campo estratégico para a 
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constituição de uma hegemonia ideológica sob a ótica tecnocrata do capital humano 7 . 

Criavam-se também as bases para o processo de intensificação do trabalho, mas em que 

instante este processo aparece articulado ao desenvolvimento de ciência e tecnologia? 

 O problema da intensificação do trabalho não é um fenômeno exclusivo das atividades 

industriais. Conforme afirma Dal Rosso (2008, p.31), em todas as atividades que 

movimentam grandes volumes de capital e que desenvolvem uma intensa disputa sem limites 

e fronteiras, como atividades financeiras e bancárias, telecomunicações, grandes cadeias de 

abastecimento urbano, nos sistemas de transportes, nos campos da saúde, educação, cultura, 

esporte e lazer, e outros serviços ditos imateriais8, o trabalho é cada vez mais cobrado e 

gerenciado, objetivando melhores resultados e maior envolvimento do coletivo de 

trabalhadores. Mas o que de fato representa a intensificação do trabalho?  

 Em sua definição clássica, Marx (2012) busca enfatizar que o trabalho humano, “[...] 

processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu 

intercâmbio material com a natureza” (MARX, 2012, p. 211), caracteriza-se como uma 

atividade teleologicamente orientada (intencional)9. Ao realizar o trabalho, o trabalhador gasta 

certo grau de energia, logo, a intensidade tem a ver com o modo que a atividade é realizada, 

que por sua vez tem a ver com o tipo de instrumento que possibilita o trabalho, a forma de 

organização deste instrumento com os demais meios de produção e o ritmo em que a atividade 

é realizada. Energia que não se restringe ao aspecto imediatamente físico. O trabalhador “põe 

em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos –, a fim de 

apropriar-se dos recursos da natureza [...]” (MARX, 2012, p.211), tornando-os úteis à vida 

humana.  

 O processo de trabalho ao constituir-se como processo de consumo da força de 

                                                 
7 Conforme argumenta Theodore Schultz (1973), o crescimento econômico de uma nação e da renda de cada 

trabalhador individual está diretamente relacionado aos investimentos em capital humano, sobretudo em 

educação e pesquisa. Dentre as tarefas destacadas, estão a preocupação com a formação do trabalhador no local 

de trabalho ou a utilização do tempo de lazer para aperfeiçoar as capacidades técnicas e aprofundar 

conhecimentos. Para o autor supracitado, “[…] a qualidade do esforço humano pode ser grandemente ampliada e 

melhorada e sua produtividade incrementada [...], logo, […] um investimento desta espécie é o responsável pela 

maior parte do impressionante crescimento dos rendimentos reais por trabalhador” (SCHULTZ, 1973, p.32). 
8 Não pretendemos utilizar aqui uma definição de trabalho imaterial em oposição ao trabalho material. Pelo 

contrário, trata-se de formas sociais de trabalho que seguem as características apontadas por Marx (2012), 

sobretudo na relação do homem com sua natureza externa, seu corpo inorgânico, modificando a partir desta 

relação a sua própria natureza. Os resultados do processo social de produção da vida, sejam eles objetivos ou 

subjetivos, permanecem sendo objetivações das forças humanas físicas ou intelectuais, que no capitalismo 

adquirem formas estranhadas. O trabalho em sua conformação atual, por mais que demande mais qualificação 

que em outros tempos, não exige subjetivamente dos trabalhadores de maneira exclusiva ou isolada das 

determinações objetivas da atividade a ser executada. 
9  “Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera; ele imprime ao material o projeto que tinha 

conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar 

sua vontade” (MARX, 2012, p.212). 
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trabalho pelo capitalista apresenta dois fenômenos característicos: (1) o trabalhador trabalha 

sob o controle do capitalista, que por sua vez cuida para que o trabalho se realize de maneira 

apropriada, com o máximo de produtividade possível, e menos gasto de matéria-prima e de 

meios de produção, apenas o imprescindível à execução do trabalho; (2) o produto do trabalho 

é propriedade do capitalista, não do produtor imediato. Cabe ao capitalista pagar o valor 

diário da produção da força de trabalho. Articulada a essas duas características, a concepção 

de intensificação desenvolvida por Marx (2012) consiste no maior dispêndio da força de 

trabalho num dado espaço de tempo ou numa compressão de massa maior de trabalho num 

período de tempo, acompanhado de um decréscimo do dispêndio improdutivo de força de 

trabalho. O ato de manipular a intensidade10 do trabalho tem por objetivo elevar a produção 

do ponto de vista quantitativo ou melhorar qualitativamente os resultados do trabalho. O nível 

de controle da intensidade do trabalho reflete o processo de luta de classes na história, do lado 

dos trabalhadores, nas lutas pela redução da jornada e por melhores condições de trabalho, e 

do lado dos capitalistas, na busca de estratégias para expansão da extração de mais-valia.  

 Até aqui, vimos como Marx constrói sua definição de intensificação do trabalho a 

partir da análise do trabalho em meados do século XIX. Nos anos posteriores, este processo 

adquiriu novas dimensões. Para os objetivos de nossa pesquisa, buscamos compreender as 

transformações no mundo do trabalho, sobretudo no último terço do século XX, no período de 

crise de acumulação do capital a nível internacional e posterior reestruturação produtiva. 

Sobre o período supracitado, Harvey (2011,2014) destaca: (1) Um dos principais 

obstáculos para o contínuo acúmulo de capital já na década de 1960 foi a classe trabalhadora, 

bem organizada, razoavelmente bem paga e com certa influência política. O capital precisava 

acessar fontes de trabalho “[…] mais baratas e mais dóceis” (HARVEY, 2011, p.20), que se 

deu de várias maneiras, desde o estímulo a imigração ou a partir do uso de tecnologias que 

economizassem trabalho, como a robotização em indústrias automobilísticas, gerando o 

crescimento nos níveis de desemprego; (2) articulado ao aspecto supracitado, diante do 

quadro de inflação sem crescimento econômico e do acirramento das disputas de mercado, 

                                                 
10 A manipulação da intensidade do trabalho relaciona-se diretamente com a separação entre a concepção e a 

execução do trabalho, aspecto que ganha forte nitidez a partir da indústria moderna. Como afirma Braverman 

(1981, p.112), uma consequência dessa separação é que o processo de trabalho se divide entre distintos lugares e 

grupos de trabalhadores. Num local executam-se os processos físicos da produção, num outro estão concentrados 

os projetos, planejamento, cálculos e arquivos. “A concepção prévia do projeto antes de posto em movimento; a 

visualização das atividades de cada trabalhador antes que tenham efetivamente começado; a definição de cada 

função; o modo de sua execução e o tempo que consumirá; o controle e verificação do processo em curso uma 

vez começado[...]” (BRAVERMAN, 1981,p.113), entre outros aspectos, foram transferidos dos trabalhadores 

diretamente envolvidos na produção para os capitalistas e os agentes “terceirizados” do capital, os trabalhadores 

responsáveis pelo gerenciamento da força de trabalho. 
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muitas corporações se viram obrigadas a mudar sua estratégia de atuação, racionalizando, 

reestruturando e intensificando o controle do trabalho através de uma série de mecanismos 

como “[…] a mudança tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produto e nichos 

de mercado, a dispersão geográfica para zonas de controle do trabalho mais fácil, as fusões e 

medidas para acelerar o tempo de giro do capital [...]” (HARVEY, 2014, p.137-140); (3) A 

mudança estratégica das grandes corporações impulsionou nas décadas de 1970 e 1980 um 

conturbado período de reestruturação econômica e de reajustes sociais e políticos, dando 

forma a uma série de novas experiências no âmbito da organização industrial e da vida social 

e política. 

As mudanças na organização da produção deram início a um novo modelo de 

acumulação, denominado por Harvey (2014, p.140) de acumulação flexível, apoiando-se 

basicamente na flexibilização de processos e mercados de trabalho, assim como de 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”, envolvendo “[…] rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento 

desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas” (HARVEY, 2014, p.140), 

criando uma ampliação de empregos no setor de serviços e em novos setores industriais, em 

regiões subdesenvolvidas. Com a flexibilização do trabalho e o aprimoramento da gerência, o 

capital potencializou o poder de controle sobre uma força de trabalho fragilizada pelo 

aumento do desemprego e enfraquecimento do poder sindical.  

Com o processo de transnacionalização da economia, ocorreram profundas mudanças 

nos Estados-nação, sobretudo na forma, atuação e dinâmica. O Estado-nação em sua 

concepção tradicional, ou seja, o Estado-nação territorial, tinha cada vez menos controle sobre 

seus assuntos. Nessa lógica, ascende a concepção Neoliberal enquanto um projeto de classe 

forjado com a crise dos anos 1970. O projeto neoliberal de sociedade legitimou e impulsionou 

uma série de políticas a nível mundial, destinadas a restaurar, consolidar e centralizar o poder 

econômico da classe burguesa, com objetivo de recuperar e expandir as taxas de lucro. Esse 

projeto visa à privatização dos lucros e a socialização dos riscos, salvando os bancos e 

colocando os sacrifícios nas pessoas (Harvey, 2011, p. 16), em especial, nos trabalhadores.  

Em boa parte da América Latina, assim como no Brasil, a dimensão e o ritmo de 

industrialização, em especial no período pós-guerras, estiveram fortemente atrelados à 

presença das empresas transnacionais e multinacionais, a um sistema de substituição de 

importações e a exportação de produtos não manufaturados, sobretudo matéria-prima. 



22 

  

Conforme afirma Melo (2004, p. 68), este processo, além de ter gerado um sobre-

endividamento crescente nestes países, continuou gerando desnível nas balanças de 

pagamentos. Um desnível crônico, estrutural.  

Entre os anos de 1960 e 1970, os empréstimos extrapolaram a função de equilíbrio 

interno e passam a fazer parte dos investimentos nacionais públicos e privados dos países 

dependentes, descontrolando o crescimento da dívida externa. As agências financiadoras, 

sobretudo as criadas pelo acordo de Bretton Woods, passaram então a impor “[...]condições de 

direcionamento econômico cada vez mais específicas para os empréstimos [...]”, provocando 

mudanças nos padrões de investimento e pagamento da dívida, “[…] exigindo a 

implementação de políticas de crescimento e desenvolvimento com características mais 

homogêneas, eficientes e contínuas, no sentido de possibilitar o envio de pagamento dos juros 

das dívidas” (MELO, 2004, p.72). Com o acirramento da crise da dívida nos anos 1980, a 

direção neoliberal imposta pelas agências financiadoras foi intensificada, orientando as 

políticas estatais no sentido da descentralização e privatização, flexibilização de relações 

institucionais e trabalhistas e favorecimento do capital financeiro internacional.  

Conforme os elementos supracitados, podemos concluir que o processo de 

reestruturação produtiva do último terço do século XX, para além do discurso da negação da 

centralidade do trabalho pelo desenvolvimento da chamada “sociedade do conhecimento”11, 

não parte do término ou redução da exploração do trabalho, mas sim do aperfeiçoamento da 

exploração por formas mais flexíveis de regulação pelo capital, nas quais o desenvolvimento 

da ciência e aplicação como tecnologia tornam-se agentes determinantes neste processo. O 

capital, enquanto relação de exploração, não tem à ciência como atividade principal, mas a 

explora apropriando-se dela no processo produtivo.  

Somente o trabalho no capitalismo “[...] transforma o processo produtivo material em 

aplicação da ciência à produção — em ciência posta em prática, mas somente submetendo o 

trabalho ao capital e reprimindo o próprio desenvolvimento intelectual e profissional” 

                                                 
11 Segundo Duarte (2008, p.13-15), a chamada sociedade do conhecimento trata-se de uma ideologia produzida 

pelo capitalismo, um fenômeno no campo da reprodução ideológica que se sustenta a partir de cinco aspectos: 1) 

o acesso ao conhecimento foi amplamente democratizado através dos meios de comunicação tradicionais, 

informática e internet; 2) A capacidade de resolver problemas postos pela vida cotidiana é muito mais importante 

que a aquisição de conhecimentos teóricos, no contexto de uma suposta superação das tentativas de elaboração 

de grandes sínteses teóricas sobre a sociedade, a história e o ser humano; 3) o conhecimento não parte da 

apropriação da realidade pelo pensamento, mas sim “[…] pela construção subjetiva resultante de processos 

semióticos intersubjetivos, nos quais ocorre uma negociação de significados” (DUARTE, 2008, P.14), ou seja, o 

critério de validade do conhecimento parte de contratos culturais, uma convenção cultural; 4) os conhecimentos 

possuem o mesmo valor, independentemente de sua qualidade ou capacidade explicativa da realidade; 5) o apelo 

a consciência dos indivíduos, como chave para superação dos grandes problemas da humanidade. Neste sentido, 

os grandes problemas da humanidade seriam fruto de determinadas mentalidades. 
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(MARX, 1863). A ciência, por si mesma, não produz nada. A aplicação da ciência à produção 

só se torna possível se e quando um determinado trabalhador, dominando um determinado 

aspecto da ciência que seja necessariamente aplicável à produção, em um determinado 

instante do processo produtivo e em uma determinada cadeia produtiva, incorpora aquele 

conhecimento a uma determinada máquina, lógica informática ou organizacional (sobretudo, 

gerenciamento da força de trabalho).  

O desenvolvimento da ciência aplicada também traz uma nova demanda no que se 

refere à formação e instrução do trabalhador, tanto no sentido técnico, instrumentalizando os 

trabalhadores a agir numa nova base técnica na produção, quanto nos sentidos político e 

ideológico, impondo aos trabalhadores as metas de reprodução do capital como suas próprias 

metas.  

Neste sentido, uma série de documentos formulados ou chancelados principalmente 

pelo Banco Mundial e a UNESCO, orientavam políticas de reforma educacional, tendo como 

principal horizonte a flexibilização da relação entre o setor público e o privado. No Brasil, o 

movimento de privatização da educação superior aprofunda-se em meados da década de 90, 

especificamente em 1995, com a formulação do projeto de reforma do Estado do governo 

Fernando Henrique Cardoso, por meio do Ministério da Administração e da Reforma do 

Estado (MARE), que apontava como componentes do grupo de atividades não-exclusivas do 

Estado as universidades (federais), escolas técnicas, os hospitais, centros de pesquisa e 

museus. Embora não tenha conseguido transformar as universidades em organizações sociais, 

o projeto de reforma do aparelho estatal institucionalizou a função mercantil por dentro do 

Estado, através das parcerias entre o setor público (Estado) e o privado.  

 O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 - 2010) e mais recentemente de Dilma 

Vana Rousseff (2011 - 201612), apesar de terem promovido mudanças sociais e econômicas, 

deram continuidade às políticas do governo FHC de reforma do Estado e da instituição 

universitária, ainda que com algumas diferenças no que diz respeito às políticas afirmativas 

focais de acesso à educação superior. O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades (Decreto 6096/07, O REUNI), política focada na perspectiva de 

democratização da educação superior, de fato, ampliou significativamente o número de oferta 

de vagas nas universidades, contudo sem a devida compensação em infraestrutura e ampliação 

proporcional na contratação de trabalhadores (sobretudo corpo docente e técnico-

administrativo).  

                                                 
12 Esteve afastada entre 12 de maio e 31 de agosto de 2016, em virtude da abertura e aprovação do processo de 

impeachment. 
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 De maneira geral, a educação superior foi um dos setores que mais cresceram no 

Brasil nos últimos quinze anos, com considerável aumento na quantidade de instituições 

(tanto públicas quanto privadas) e de matrículas. Contudo, esse crescimento foi marcado pela 

expansão das instituições privadas, graças a concessão de verbas públicas para o setor 

privado, via Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES).  

 No que se refere à produção de ciência e tecnologia, a articulação do Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) com os setores responsáveis pelo 

desenvolvimento econômico do país tem atendido sobretudo aos interesses do mercado, 

apesar de mais de 80% dos programas de pós-graduação serem de natureza pública13. Cabe 

destacar também que a distribuição dos programas de pós-graduação no território brasileiro é 

bastante desigual, concentrando-se nos polos econômicos e industriais do país.  

 Dentre as principais leis de fomento à pesquisa, formuladas nos últimos anos, 

destacam-se a Lei de Inovação Tecnológica (Lei nº 10.973/04)14 , que permite o uso da 

estrutura física das universidades e de outras instituições públicas de pesquisa, além do corpo 

docente por empresas privadas em convênios visando à geração de produtos e processos 

inovadores, a Lei do Bem (11.196/05), que permite a concessão de incentivos fiscais às 

pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolverem a inovação tecnológica. Mais 

recentemente, em janeiro de 2016, foi promulgada a Lei 13.243, reconhecida como Marco 

Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI), que amplia as determinações da Lei de 

Inovação Tecnológica no tocante à busca inovação e geração de patentes. 

 Apesar das políticas elaboradas nos últimos anos, os investimentos no Brasil em 

Ciência e Tecnologia (C&T) e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) estão abaixo da média das 

potências internacionais. No ano de 2013, a Alemanha teve 2,83% de dispêndios nacionais em 

P&D, em relação ao PIB, destes, 0,83% são provenientes de dispêndios públicos; os Estados 

Unidos tiveram 2,74% de dispêndios, sendo 0,76% do PIB em dispêndios públicos; o Japão 

teve 3,48% de dispêndios, com porcentagem do PIB de 0,60%; o Brasil, por sua vez, teve 

                                                 
13 Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), no ano de 2015, dos 

3.905 programas de pós-graduação cadastrados, 57,1% (2.230) eram de natureza federal, 23,8% (931) estadual, 

18,3 % (715) particular e 0,7% (29) municipal. No que se refere as matrículas, 83,3% foram realizadas em 

programas de natureza pública (143.595 federais, 64.984 estaduais, 1.124 municipais) e apenas 16,7% (41.978 

matrículas) de natureza privada. 
14 A Lei de inovação tecnológica foi ampliada pelo novo marco legal de ciência e tecnologia (13.243/16) que, 

dentre outros aspectos, amplia a parceria público-privado na produção de ciência, tecnologia e inovação entre 

universidades públicas e empresas, permitindo a propriedade intelectual para empresas envolvidas nos projetos 

(produtos da pesquisa).  
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1,24% de dispêndios nacionais do PIB em P&D, sendo 0,71% relativo ao fundo público 

(0,51% só de dispêndios do governo federal). Em 2015, os dispêndios totais do governo 

federal em C&T representaram 0,63% do PIB, equivalente a R$ 37,1 bilhões de reais, sendo 

R$ 12,4 bilhões referente a dispêndios com a pós-graduação e R$ 24,7 bilhões para outros 

gastos, exceto pós-graduação. O principal executor dos dispêndios em C&T e P&D entre 

2000 e 2014 (exceto dispêndios com a pós-graduação) foi o até então Ministério da Ciência e 

Tecnologia15.  

 Diante da escassez de financiamento, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) tem sua função reguladora acentuada, não só com objetivo de 

reorganizar os programas de pós-graduação conforme requisitos avaliativos, mas também com 

objetivo de reorganizar todo o sistema da pós-graduação brasileira, tendo como principal foco 

a atuação do professor. Conforme afirmam Sguissardi e Silva Jr (2009, p.43), para o modelo 

avaliativo da CAPES, o professor que atua na pós-graduação submete-se a uma série de 

requisitos, com repercussão na avaliação de seu respectivo programa. Além de se dedicar a 

pesquisa e as orientações, o professor deve:  

 

[...] a) Produzir e publicar determinada média anual de “produtos” científicos 

em periódicos, classificados pela agência, ou em editoras de renome; b) dar 

aulas na pós-graduação e na graduação; c) ter pesquisa financiada por 

agências de fomento que gozem de prestígio acadêmico; e d) prestar 

assessorias e consultorias científicas. É de grande importância, ainda, seja 

para as atividades de pesquisa e intercâmbio do professor-pesquisador, seja 

para o “bom nome” do programa, que ele obtenha algum tipo de bolsa, em 

especial a de produtividade do CNPq, e que profira amiúde palestras e 

conferências e participe de eventos nacionais e internacionais; sabendo-se 

que tudo isso se dará em contexto de crescente individualismo e 

competitividade, em face da também crescente competição por publicação e 

financiamento, este sempre abaixo da demanda (SGUISSARDI e SILVA JR, 

2009, p.43). 
 

 O acúmulo de tarefas designadas ao professor (diante do quadro de redução do corpo 

docente e técnico-administrativo) e os mecanismos regulatórios (sobretudo financeiro) 

articulados aos processos avaliativos têm levado à intensificação do trabalho docente. No que 

se refere à produção de conhecimento científico, seu financiamento, os prazos e o controle, 

são determinados, em alguma medida, pelo setor produtivo, via indução de pesquisas 

aplicadas por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), podendo o produto de sua pesquisa (caso seja aplicada) ser incorporado por uma 

instituição privada (conforme estabelece legislação já mencionada), tornando o seu trabalho 

                                                 
15 Dados obtidos em Koeller, Viotti e Rauen (2016). 
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potencialmente produtivo. Segundo Silva Jr e Catani (2011, p.105), esta é uma das razões 

pelas quais as corporações multinacionais, mais até que as corporações de capital nacional, 

têm-se aproveitado das universidades brasileiras. Dessa forma, a produção da ciência e a 

aplicação da mesma à produção de mercadorias no Brasil reproduz em alguma medida a sua 

própria condição de dependência, seja na dependência “[…] científico-tecnológico decorrente 

da importação de Know-how estrangeiro” (SOBRAL, 1986, p.301) ou na articulação com os 

interesses do capitalismo internacional.  

 Diante dos questionamentos supracitados, apontamos como problema de pesquisa: 

Como a intensificação do trabalho docente nas universidades federais se articula com a 

política nacional voltada para a educação superior e para a ciência, tecnologia e inovação?

 Mediante ao nosso problema de pesquisa, explicitamos nossos objetivos. Apontamos 

como objetivo geral: Investigar os nexos e determinações entre a intensificação do trabalho 

docente nas IFES e a política para a educação superior e ciência, tecnologia e inovação. 

Apontamos como objetivos específicos: (1) Investigar as determinações históricas da 

intensificação do trabalho e como esse processo tem se manifestado nas instituições públicas 

de educação superior, por meio de uma balanço da produção do conhecimento; (2) Analisar o 

papel ocupado pelo Estado na formação social brasileira e as disputas de projetos voltados 

para a universidade, ciência e tecnologia entre 1930-1980 e como estes se inserem no quadro 

internacional; (3) Analisar os nexos e determinações entre os projetos de desenvolvimento 

nacional, projeto de universidade e projeto de formação circunscritos nas políticas públicas 

para a educação superior no Brasil e nas políticas de fomento à ciência, tecnologia e Inovação 

(CT&I) entre 1995 e 2016 e como estes se relacionam com o processo de intensificação do 

trabalho docente, com o intuito de explicitar as determinações políticas e econômicas 

presentes na educação superior no Brasil, em especial nas IFES.  

 Diante dos elementos expostos e do desenvolvimento de nossa pesquisa, apontamos 

como Tese: As bases para compreender o problema da intensificação do trabalho docente 

estão nas políticas para a educação superior e de ciência, tecnologia e inovação, em especial, a 

partir do seu financiamento, direcionamento (pela delimitação de áreas estratégicas de 

pesquisa e pelo processo de internacionalização como parâmetro de qualidade), regulação e 

controle do trabalho docente (pelos parâmetros adotados no processo avaliativo). 

 Valemo-nos do materialismo dialético como base explicativa, método de pesquisa e 

exposição. Os pressupostos em que Marx e Engels partem e que dão sustentação à teoria 

formulada pelos mesmos são os indivíduos reais e suas condições materiais de existência. 

Para análise de formações econômicas, “[…] não se pode utilizar nem microscópio nem 
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reagentes químicos” (MARX, 2012, p.16). A capacidade humana de abstração substitui o uso 

desses meios. Cabe a ação investigativa “[…] apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de 

analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão íntima que há 

entre eles” (MARX, 2012, p.28).  

O processo do pensamento, o ideal ou a teoria não é mais do que “[…] o material 

transposto para a cabeça do ser humano e por ela interpretado” (MARX, 2012, p.28). Logo, é 

fundamental para o processo investigativo ir para além do aspecto fenomênico, imediato16, 

compreendendo o objeto a partir de sua estrutura e dinâmica. Para tanto, é necessário a 

utilização de instrumentos e técnicas de pesquisa. Lançamos mão da técnica de análise teórica 

e documental, a partir de:  

 

1. Levantamento e Análise de teses a partir das palavras-chave Intensificação do 

trabalho, trabalho docente, Ensino Superior, por meio da técnica de análise de 

conteúdo. Utilizamos a seguinte questão orientadora: quais os nexos e relações que os 

trabalhos estabelecem entre intensificação do trabalho docente na educação superior e 

a política de CT&I? Bardin (1977) indica que há três fases fundamentais no processo 

de análise de conteúdo: (1) Pré-análise: identificada como a fase de organização. Esta 

fase normalmente engloba um primeiro contato com os documentos que serão 

submetidos à análise a partir de leitura flutuante, a seleção de documentos que serão 

analisados, a definição de hipóteses e objetivos, além da elaboração de índices e 

indicadores que servirão como base para a interpretação. Nesta pesquisa, fizemos uma 

primeira leitura das teses elencadas, destacando os índices e os conteúdos que 

identificavam aquilo que respondia ou se aproxima das respostas de nossa questão 

orientadora; (2) Exploração do material: trata-se da administração sistemática das 

decisões tomadas. Consiste essencialmente das operações de codificação, desconto ou 

enumeração, em função de regras formuladas previamente. Conforme os destaques 

feitos na fase anterior, neste momento da pesquisa organizamos as informações no 

quadro de análise; (3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: fase na qual 

os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos. Os 

resultados do levantamento foram expostos no segundo segmento do capítulo 2, no 

qual expomos como as teses tratam da relação entre a intensificação do trabalho 

docente e as políticas para educação superior e CT&I;  

                                                 
16 “[…] aliás, toda ciência seria supérflua se houvesse coincidência imediata entre a aparência e a essência das 

coisas” (MARX, 1974, p.939). 
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2. Levantamento e Análise de documentos oficiais, no tocante as políticas para educação 

superior e as políticas de CT&I, especialmente no período entre 1995 a 2016, 

sobretudo Leis; Diretrizes, Planos;  

3. Revisão de literatura que trate sobre as temáticas abordadas. 

 

O presente relatório está organizado em 3 capítulos. No capítulo 1, intitulado “Sobre a 

intensificação do trabalho, trabalho docente nas IFES e a política de CT&I”, buscamos 

identificar os nexos históricos, políticos e econômicos do processo de intensificação do 

trabalho e o trabalho docente em instituições públicas de educação superior no Brasil. No 

capítulo 2, intitulado “Estado e políticas públicas para educação superior, ciência e tecnologia 

na formação social brasileira: Projetos de universidade em disputa”, buscamos compreender o 

papel ocupado pelo Estado brasileiro na disputa de projetos econômicos e como estas disputas 

influenciaram os rumos das políticas para educação superior e ciência/tecnologia entre 1930 e 

1980. Por fim, no capítulo 3, intitulado “Políticas para educação superior, ciência e tecnologia 

(1995-2016)”, buscamos estabelecer uma paralelo entre as políticas implementadas nos anos 

1990, especialmente no governo Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) e as políticas 

implementadas nos anos 2000 e 2010, nos governos Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) 

e Dilma Rousseff (2011 – 2016), a fim de compreender as atuais determinações do trabalho 

docente e sob que circunstâncias o mesmo torna-se precarizado e intensificado.  
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2. CAPÍTULO I – SOBRE A INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO, TRABALHO 

DOCENTE NAS IFES E A POLÍTICA DE CT&I 

 

 Nos últimos anos, vários trabalhos no campo acadêmico têm denunciado os impactos 

do processo de reestruturação produtiva e da implementação de políticas neoliberais nas 

universidades, em especial, a partir da crítica a intensificação do trabalho docente17. As fontes 

teóricas e empíricas em que tais trabalhos se debruçaram são das mais variadas, desde o 

levantamento de dados sobre as universidades, análise de documentos oficiais, análise de 

conteúdo de questionários e entrevistas com professores. Mas em que medida estes trabalhos 

apanham as múltiplas determinações da intensificação do trabalho docente na educação 

superior? E nas universidades federais, foco de nossa investigação, os trabalhos até então 

produzidos identificam para que e para quem serve a intensificação do trabalho no serviço 

público?  

 Para compreendermos tais questões, desenvolvemos no primeiro segmento um estudo 

de aprofundamento teórico no que se refere à categoria trabalho intensificado e suas 

determinações históricas. Também apontamos como objetivo deste capítulo identificar o 

estágio de desenvolvimento da produção do conhecimento referente ao problema da 

intensificação do trabalho docente e a relação com a política de ciência, tecnologia e 

inovação, a partir do levantamento e análise de teses.  

 

2.1 SOBRE TRABALHO E O TRABALHO INTENSIFICADO: DETERMINAÇÕES 

HISTÓRICAS 

 

A partir da leitura d'O Capital de Marx (2012), identificamos num processo que tem 

seu ponto de partida na manufatura e se desenvolve na indústria moderna um marco para a 

intensificação do trabalho: a necessidade da produção de uma quantidade maior de 

mercadorias num menor período de tempo e, por consequência, a expansão cada vez maior do 

tempo de trabalho excedente em detrimento do tempo de trabalho necessário18. A manufatura, 

                                                 
17 A partir de levantamento feito no banco de teses e dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT), realizado no dia 21/11/2016, encontramos 119 trabalhos (77 dissertações e 42 

teses) que investigavam a relação da intensificação do trabalho e o trabalho docente, destes, 36 trabalhos (15 

dissertações e 21 teses) investigavam essa relação na educação superior. Destacamos também alguns outros 

trabalhos que se debruçaram sobre a temática da intensificação do trabalho docente na educação superior, como 

Sguissardi e Silva Jr (2009); Dal Rosso (2008 e 2011); Mancebo (2011); Silva Jr, Sguissardi e Silva (2010). 
18  Uma parte da jornada o trabalhador só produz o valor de sua força de trabalho, ou seja, os meios de 

subsistência para a sua produção durante um dia. Essa parte do trabalho, referente ao valor dos meios de 

subsistência, será maior ou menor a depender do valor médio destes meios, os quais o trabalhador necessita 
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forma clássica de cooperação fundada na divisão do trabalho que predominou enquanto 

modelo produtivo capitalista de meados do século XVI ao último terço do século XVIII, 

originou-se da concentração de trabalhadores numa mesma oficina (aos comandos do mesmo 

capitalista). Na manufatura, os trabalhadores possuíam ofícios diversos e independentes, de 

modo que o produto passava por diferentes fases até sua finalização. Uma outra forma de 

manufatura tinha sua organização baseada na concentração de trabalhadores de um mesmo 

ofício numa mesma oficina, a partir da decomposição em diferentes operações particulares.   

 Progressivamente, a manufatura transforma-se num sistema que divide a produção em 

diversas operações cada vez mais especializadas, de modo que “[...] cada operação se 

cristaliza em função exclusiva de um trabalhador e sua totalidade é executada pela união 

desses trabalhadores parciais” (MARX, 2012, p. 391-392). Do ponto de vista do trabalhador, 

perde-se pouco a pouco a capacidade de exercer seu antigo ofício em toda sua extensão. As 

operações na manufatura permanecem manuais, artesanais, ou seja, dependentes das 

capacidades individuais de cada trabalhador, como força, domínio do instrumento de trabalho, 

rapidez, dentre outras habilidades, mas a força de trabalho transforma-se num órgão de função 

parcial.  

 O método de trabalho parcial também se aperfeiçoa, buscando um maior efeito útil 

com menor esforço, assim como os instrumentos de trabalho são aperfeiçoados, 

diversificando os modelos conforme a natureza da atividade. Outro rebatimento da 

manufatura para o trabalhador foi o progressivo processo de intensificação do trabalho. O 

artífice que executava todas as operações da produção era obrigado, vez ou outra, a mudar de 

lugar e/ou de ferramenta. A passagem de uma operação para outra interrompia o fluxo do 

trabalho, provocando intervalos de tempo. Estas lacunas temporais somem ou tendem a 

desaparecer na medida em que diminuem as mudanças de operação ou quando o trabalhador 

executa a mesma operação durante toda a jornada de trabalho. Logo, o acréscimo da 

produtividade: 

 

[…] se deve então ao dispêndio crescente da força de trabalho num dado 

espaço de tempo, isto é, à intensidade crescente do trabalho, ou a um 

                                                                                                                                                         
diariamente. Marx (2012, p.253) chama este período de “tempo de trabalho necessário”, ou seja, a parte da 

jornada de trabalho em que sucede essa reprodução, assim como denomina “trabalho necessário” o trabalho 

executado durante este tempo. Mas o trabalhador opera para além dos limites necessários, produzindo também 

mais-valia. Este momento da jornada de trabalho é chamado de “tempo de trabalho excedente” e o trabalho 

executado de “trabalho excedente”. Os limites entre esses dois períodos não são imediatamente identificáveis. 

Marx (2012, p.275) destaca que na jornada de trabalho o tempo de trabalho necessário se confunde com o tempo 

excedente. Podemos dizer que um trabalhador em cada minuto trabalha 30 segundos para si e 30 segundos para o 

capitalista, ou durante uma jornada de trabalho, 6 horas para si e 6 horas para o capitalista. 
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decréscimo do dispêndio improdutivo da força de trabalho. O gasto extra da 

força exigido pela transição do repouso para o movimento é substituído pelo 

trabalho de prolongar por mais tempo a velocidade normal, uma vez 

adquirida. Por outro lado, a continuidade de um trabalho uniforme destrói o 

impulso e a expansão das forças anímicas, que se recuperam e se estimulam 

com a mudança de atividade (MARX, 2012, p.395-396). 

 

 A intensificação do trabalho na manufatura articula-se com a especialização da força 

de trabalho em uma única função, de modo que “[...] põe-se a manufatura a transformar numa 

especialidade a ausência de qualquer formação” (MARX, 2012, p.405). Diante deste quadro, 

as reduções dos custos de aprendizagem levaram a um processo de desvalorização da força de 

trabalho19 e, em decorrência disso, um acréscimo imediato de mais-valia pela redução do 

tempo de trabalho necessário, ampliando o tempo de trabalho excedente. Em resumo, a 

divisão do trabalho na manufatura coloca as forças intelectuais em oposição ao processo 

produtivo, “[…] como propriedade de outrem e como poder que os domina” (MARX, 2012, 

p.416). A simplificação dos ofícios em operações cada vez mais mecânicas possibilitou em 

um determinado momento o uso de mecanismos que pudessem substituir a ação dos 

trabalhadores, articulado ao avanço do conhecimento das ciências naturais e a aplicação deste 

à produção.  

 O desenvolvimento da maquinaria e a constituição da indústria moderna no último 

terço do século XVIII marcaram a forma tipicamente capitalista de produção. Assim como na 

manufatura, o objetivo do capital quando emprega a maquinaria na produção não é amenizar a 

carga de trabalho para trabalhadores, mas sim “[…] baratear as mercadorias, encurtar a parte 

do dia de trabalho da qual precisa o trabalhador para si mesmo, para ampliar a outra parte que 

ele dá gratuitamente ao capitalista” (MARX, 2012, p. 427).  

 Mas de que maneira a máquina revolucionou o modo de produção capitalista? Para 

Marx (2012, p. 429) toda máquina é composta por três mecanismos básicos: (1) o motor: 

produz a própria força motriz, como a máquina a vapor; (2) a transmissão: composta por 

volantes, eixos, rodas dentadas, turbinas, entre outros, tem objetivo de regular o movimento 

ou transformá-lo. Estes dois primeiros mecanismos existem para transmitir movimento para a 

                                                 
19 A redução no valor da força de trabalho em decorrência da produção dos meios de subsistência em menos 

tempo só é possível caso sejam revolucionadas “[...] as condições de produção de seu trabalho, o modo de 

produção e, consequentemente, o próprio processo de trabalho” (MARX, 2012, p.365). Estabelecidas essas 

condições, contribuirão para a redução do valor da força de trabalho: 1) por consequência, o aumento da 

produtividade; 2) “[…] o correspondente barateamento dos produtos nas indústrias que fornecem os elementos 

materiais do capital constante, o instrumental e o material de trabalho para produzir as mercadorias necessárias 

ao trabalhador” (MARX, 2012, p.366). Pensando na força de trabalho, as mercadorias que constituem os meios 

de subsistência, ao terem seu valor reduzido, levam também a uma redução do valor da força de trabalho, sendo 

a sua redução total resultado da soma das reduções do tempo de trabalho necessário em todas as indústrias 

produtoras dos meios de subsistência da força de trabalho. 
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(3) máquina-ferramenta, que por sua vez se apodera do objeto e transforma-o conforme o 

objetivo desejado. O diferencial da máquina perante as ferramentas convencionais está 

exatamente na máquina-ferramenta. Alguns aparelhos e instrumentos que os trabalhadores 

utilizavam na manufatura reaparecem nas máquinas. Contudo, a quantidade máxima de 

ferramentas que cada trabalhador pode utilizar está limitada aos seus órgãos físicos. A 

máquina ultrapassa os limites orgânicos através da máquina-ferramenta, possibilitando o uso 

de várias ferramentas a um só tempo, restando para o trabalhador a função de força motriz e a 

nova função de vigiar a máquina e corrigir, com as mãos, qualquer possível erro.  

 O aumento do tamanho da máquina-ferramenta e da quantidade de instrumentos que a 

mesma operava exigia uma força motriz mais eficiente que a força humana. As forças naturais 

(moinhos de vento ou quedas d'água) ou a tração animal também não garantiam uma força 

motriz com certa regularidade. O uso de motores como força motriz impulsionou o uso 

simultâneo de várias máquinas-ferramenta e, posteriormente, possibilitou a cooperação de 

várias máquinas desempenhando as mesmas funções ou funções distintas no processo de 

produção.  Assim como as ferramentas, as máquinas transferem parte de seu valor para as 

mercadorias sem onerar o capitalista em algum valor aditivo, além do desgaste médio da 

maquinaria e do consumo de materiais auxiliares, como óleo e carvão.  

 Atuam também gratuitamente a natureza por meio das formas naturais de força motriz 

e a ciência 20 , atuando também como potencial produtivo. Por não custarem nada ao 

capitalista, também não transferem valor para a mercadoria 21 . Pelo contrário, por 

possibilitarem uma maior produtividade, produzindo mais mercadorias no mesmo período de 

tempo, o valor de cada mercadoria tende a reduzir e, por consequência, o valor da força de 

trabalho também tende a reduzir.  

 O uso das forças da natureza em ampla escala e sua incorporação ao processo de 

valorização do valor se alinha ao desenvolvimento da ciência como um fator autônomo do 

processo produtivo. Se a produção de mercadorias passa a ser campo de aplicação da ciência, 

a ciência por sua vez torna-se fator do processo produtivo. Esta contradição entre a ciência e o 

                                                 
20 Não é por não custar nada ao capitalista que a ciência não possa ser explorada a serviço do capital. “A ciência 

alheia é incorporada ao capital do mesmo modo que o trabalho alheio” (MARX, 2012, p.443). 
21 Para suprir os componentes consumidos no processo de trabalho, o capital total antecipado pelo capitalista se 

decompõe em duas partes: a parte do capital que se converte em meios de produção (matéria-prima), que não 

muda a magnitude do valor no processo de produção é chamada de capital constante. A parte referente ao capital 

constante é transferida para o valor final da mercadoria, seja seu valor total ou em alíquotas partes. Já a parte do 

capital convertida em força de trabalho, ao contrário, muda de valor no processo de produção, reproduzindo seu 

próprio equivalente e proporcionando um excedente. Esse capital recebe o nome de capital variável. Alterações 

na proporção de cada capital não alteram suas respectivas funções, contudo, a eficiência de um dependerá de 

uma efetiva relação com o outro. 

 



33 

  

capital promove, conforme argumenta Marx (1863), a separação entre a ciência, enquanto 

ciência aplicada à produção, e o trabalho direto. Nos modos de produção anteriores, a 

experiência e o conhecimento estavam diretamente ligados:  

 

[...] não se desenvolviam tais conhecimentos como força separada e 

independente da produção e, portanto, não haviam chegado nunca em 

conjunto além dos limites da tradicional coleção de receitas que existiam 

desde há muito tempo e que só se desenvolviam muito lenta e gradualmente 

(estudo empírico de cada um dos artesanatos) (MARX, 1863). 
 

 A produção mecanizada trouxe também consequências diretas ao trabalhador. Com a 

menor exigência de capacitação, o capital passa a lançar mão de forças de trabalho 

suplementares, como a mão de obra de mulheres e crianças. Logo, a máquina deixa de ser um 

instrumento que substitui a mão de obra humana para um meio de aumentar o número de 

assalariados (precarizados), “[…] colocando todos os membros da família do trabalhador, sem 

distinção de sexo e idade, sob o domínio direto do capital” (MARX, 2012, p.451).  

 O prolongamento da jornada de trabalho retorna aos corredores das indústrias. As 

mobilizações da classe trabalhadora forçaram o Estado a diminuir de maneira coercitiva o 

tempo de trabalho, impondo às fábricas uma jornada normal de trabalho. Com as limitações 

do aumento da mais-valia22 pelo prolongamento da jornada, a forma de extração se limitava 

cada vez mais a sua forma relativa, que na indústria moderna assume outro caráter. Sabemos 

que a mais-valia é derivada da parte do capital variável, responsável pelo pagamento do 

equivalente à força de trabalho. O número de trabalhadores dependerá da relação entre o 

capital constante e o capital variável. Maiores investimentos em capital constante só realizam 

uma ampliação do trabalho excedente caso reduza o número de trabalhadores ocupados, ao 

mesmo tempo que essa redução possui um limite mínimo pois são os investimentos em capital 

variável que possibilitam a geração de mais-valia. Em consequência da redução do 

quantitativo de trabalhadores empregados e da regulamentação da jornada de trabalho, 

paralelamente ao desenvolvimento das forças produtivas e a poupança de condições de 

produção, o trabalhador é levado a um maior dispêndio de força no mesmo tempo, em suma, 

uma “[…] compressão de massa maior de trabalho num período dado” (ibidem, p.468), o que 

significa uma maior quantidade de trabalho. 

                                                 
22 Em sua formulação clássica, a chamada mais-valia absoluta representa a ampliação do valor extraído da força 

de trabalho pelo prolongamento direto da jornada. Já sua forma relativa, consiste na capacitação do trabalhador 

no sentido de produzir mais, “com o mesmo dispêndio de trabalho no mesmo tempo” (MARX, 2012, p.467), de 

modo a gerar uma maior quantidade de artigos. 
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  Conforme foi supracitado, a jornada de trabalho passa a ser medida de duas maneiras, 

por sua extensão e também por sua intensidade. As máquinas a serviço do capital tornam-se 

instrumentos de extração de mais trabalho no mesmo espaço de tempo, operando tanto pelo 

aumento da velocidade da máquina quanto responsabilizando um mesmo trabalhador por uma 

quantidade maior de máquinas a ser vigiada. A maquinaria pouco a pouco também se 

aperfeiçoa no sentido de aumentar a pressão sobre o trabalhador e reduzir os custos da 

produção.  

 Até aqui, vimos como Marx explica o processo de intensificação do trabalho da 

manufatura à indústria. Podemos destacar alguns elementos: 1) a necessidade da 

intensificação do trabalho surge no contexto de busca por estratégias para expansão do 

trabalho não pago, ou seja, expansão do tempo de trabalho excedente; 2) o desenvolvimento 

da técnica e a aplicação do conhecimento científico à produção tornam-se força hostil ao 

trabalhador, uma vez que este está privado destes conhecimentos ou tem acesso a uma ínfima 

parcela menos desenvolvida; 3) o processo de intensificação do trabalho caracteriza-se pela 

concentração de trabalho e, por consequência, maior dispêndio de força de trabalho num 

mesmo período de tempo; 4) a divisão do trabalho, um princípio inovador na manufatura, 

torna-se um princípio fundamental na organização industrial, reduzindo os ofícios à algumas 

funções parciais no processo produtivo.  

 Sobre este último aspecto, muito embora todas as sociedades que antecederam o 

capitalismo tivessem algum nível de divisão do trabalho por especialidades produtivas23, 

nenhuma outra subdividiu sistematicamente o trabalho de diversos ramos da produção em 

operações limitadas. Conforme citamos anteriormente, o processo de divisão do trabalho em 

funções particulares levou a uma especialização da força de trabalho conforme as 

necessidades da produção, visto que não apenas as operações foram separadas, mas também 

foram atribuídas a diferentes trabalhadores. A capacidade de exercer um ofício em toda a sua 

extensão é reduzida a uma função parcial e sua força de trabalho se limitará a um órgão desta 

função. Por consequência, a “[...] mercadoria deixa de ser produto individual de um artífice 

independente que faz muitas coisas para se transformar no produto social de um conjunto de 

artífices, cada um dos quais realiza, ininterruptamente, a mesma e única tarefa parcial” 

                                                 
23 Em formações sociais pré-capitalistas já existiam formas de divisão do trabalho. Segundo Marx (2012, p.406), 

na antiguidade, em formações tribais, existia uma espécie de divisão natural do trabalho, sob a base fisiológica, 

conforme diferenças de sexo e idade. O crescimento da população e das comunidades provocou uma maior 

diversidade nos meios de produção e meios de subsistência, conforme eram providos pelo ambiente natural. “A 

divisão social do trabalho surge aí através da troca entre ramos de produção que são originalmente diversos e 

independentes entre si” (ibidem, p.407). Cabe destacar também o papel desempenhado pela propriedade privada 

da terra, criando uma classe que trabalharia para suprir o seu sustento e o sustento do senhor da terra. 
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(ibidem, p. 392). Para o capitalista, a análise do processo de trabalho (com a separação em 

seus elementos constitutivos) e o desmembramento do mesmo para diferentes trabalhadores 

possibilita a destruição do ofício 24  para uma posterior reconstituição, de um processo 

controlado pelo trabalhador para um processo sob seu próprio controle. Segundo Braverman 

(1981, p.76), esse movimento possibilita ganhos ao capitalista em duplo sentido, não apenas 

no âmbito da produtividade, mas sobretudo no controle gerencial da produção, que passa a ser 

um dos elementos determinantes na produção industrial nos períodos subsequentes.  

 As principais teorias da gerência foram formuladas no fim do século XIX e início do 

século XX, sobretudo nos Estados Unidos. Naquele período, verificava-se um enorme 

aumento no tamanho das empresas, a formação da organização monopolística de indústria, 

além da aplicação cada vez mais sistemática da ciência à produção. Destaca-se o movimento 

da gerência científica, sistematizado a partir de estudos experimentais de Frederick Winslow 

Taylor nas últimas décadas do século XIX, que posteriormente ficou conhecido como 

taylorismo. Segundo Braverman (1981, p.82), a gerência científica representava um empenho 

em aplicar métodos supostamente científicos aos problemas complexos e crescentes do 

controle do trabalho nas empresas em rápida expansão. Não parte do trabalho em geral, mas 

da capacidade de adaptação do trabalho às necessidades do capital, assim como não entra na 

oficina como representante da ciência, “[…] mas como representante de uma caricatura de 

gerência nas armadilhas da ciência” (ibidem, p.83).  

 Diferentemente do que Marx apontava ao referir-se que as mudanças técnicas levavam 

a intensificação do trabalho, as formulações de Taylor resultam num processo de elevação do 

grau de intensidade do trabalho mediante a reorganização da produção, não necessariamente 

acompanhada de profundas alterações na estrutura tecnológica existente. A partir de um 

diagnóstico sobre o problema do conteúdo de “um ótimo dia de trabalho”, Taylor (1990) 

chega à conclusão de que o problema estaria na ineficiência do trabalhador ou, nas palavras 

do mesmo, na “vadiagem no trabalho”. Para ele, o trabalhador, ao invés de empregar seus 

esforços visando uma maior soma possível de trabalho, quase sempre procura fazer menos do 

que realmente pode e “[…] produz muito menos do que é capaz; na maior parte dos casos, 

não mais do que um terço ou metade dum dia de trabalho, é eficientemente preenchido” 

                                                 
24 O modo capitalista de produção, afirma Braverman (1981, p.79-80), destrói sistematicamente todas as perícias 

à sua volta, e faz surgir qualificações e ocupações correspondentes às suas necessidades. Por sua vez, as 

capacidades técnicas são daí por diante distribuídas com base precisamente na “qualificação”, conforme 

necessidades estabelecidas pelo comprador da força de trabalho que são, em primeiro lugar, empregadores em 

busca de ampliar o valor de seu capital. O modo mais comum de baratear a força de trabalho é, justamente, 

fracioná-la em seus elementos mais simples. Logo, toda fase do processo de trabalho é divorciada, tanto quanto 

possível, do conhecimento e preparo especial, e reduzida a simples trabalho. 
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(TAYLOR, 1990, p.26). Trabalhar menos ou trabalhar deliberadamente devagar com objetivo 

de evitar a realização de toda a tarefa diária é o que está, “[…] sem medo de contestação” 

(ibidem, p.27) generalizado nas indústrias e, em grande escala, nas empresas de construção.  

 Nesse contexto, Taylor (1990, p.25) propõe por meio da gerência científica a 

identidade de interesses entre empregadores e empregados. Como isso seria possível? Dando 

aos trabalhadores o que eles mais desejam – altos salários25 – e dando ao empregador o que 

ele realmente deseja – baixo custo de produção. Por consequência, a identidade de interesses 

geraria a prosperidade para ambos quando se alcança o mais alto grau de eficiência, isto é, 

quando diariamente no processo de trabalho se consegue o máximo de rendimento com menor 

gasto de esforço humano e menor gasto de matérias-primas. Logo, “[…] a maior prosperidade 

decorre da maior produção possível de homens e máquinas do estabelecimento, […] quando 

cada homem e cada máquina oferecem o melhor rendimento possível” (TAYLOR, 1990, 

p.26). Se a prosperidade máxima dependerá da produtividade máxima, esta será atingida 

mediante o uso de métodos de fazer com o que o trabalhador forneça diariamente um produto 

sempre maior que os dias anteriores, ou seja, com mais trabalho. A busca pela extração cada 

vez maior de trabalho no período normal da jornada é um traço do método de Taylor, revelado 

nos relatórios de experimentos26 realizados durante sua vida.  

                                                 
25 Segundo Braverman (1981, p.92-93), Taylor sabia que o pagamento da força de trabalho é uma cifra 

determinada socialmente entre empregadores de tipos semelhantes de força de trabalho num dado período, que 

possui uma relativa independência da produtividade. Trabalhadores que, por vezes, produzem duas ou três vezes 

mais do que nos dias anteriores, não necessariamente duplicam ou triplicam seu salário, mas podem ganhar 

pequenos aumentos em relação aos seus colegas, vantagem que tende a desaparecer na medida que o nível de 

produção se torna generalizado. É neste sentido que Taylor propõe, por meio do trabalho por tarefa ou incentivo, 

o desenvolvimento de um marca-passo sistemático, ou seja, aquilo que oferece uma cadência à produção. É 

importante destacar que, mesmo quando o sistema de tarefas ou incentivo permite alguns ganhos ao trabalhador, 

a luta não termina, pelo contrário, recrudesce, pois a produção será determinante na fixação e revisão dos 

salários.  
26 Um desses experimentos foi realizado na Bethlehem Steel Company. Taylor aplicou seu método num grupo de 

carregadores de barras de ferro, com mais ou menos 75 homens. Antes da intervenção, o carregamento médio era 

de 12½ toneladas por dia e por homem, em seguida, “[...]depois de estudar o assunto, surpreendemo-nos ao 

comprovar que os carregadores podiam transportar entre 47 e 48 toneladas por dia, em vez de 12½ toneladas” 

(TAYLOR, 1990, p.44). Sua primeira providência foi a seleção científica do trabalhador. “Neste novo sistema de 

administração é regra inflexível falar e tratar com um trabalhador de cada vez, desde que cada um possui 

aptidões próprias e contra-indicações especiais, e que não estamos lidando com homens em grupo, mas 

procurando aumentar individualmente eficiência e dar a cada um a maior prosperidade” (ibidem, p.44). O 

primeiro passo foi buscar o homem adequado para iniciar o trabalho. Durante 3 ou 4 dias, os 75 trabalhadores 

foram estudados e cronometrados. Destes, foram selecionados 4 que pareciam ser fisicamente capazes de 

carregar as barras de ferro na proporção esperada (47 toneladas por dia), sendo feito um estudo apurado de cada 

um deles.  Dos quatro, um foi eleito como o mais apto, representado com o nome de Schmidt. Schmidt então 

começou a trabalhar durante todo o dia, com intervalos regulares, sob orientação de um funcionário responsável 

pelo controle do tempo. Seguindo essa lógica, ao final da tarde, tinha colocado no vagão 47½ toneladas. 

“Praticamente nunca falhou, trabalhando nesse ritmo e fazendo a tarefa, que lhe foi determinada, durante os três 

anos que estive em Bethlehem” (ibidem, p.46). Durante esse tempo, Schmidt atingiu uma média pouco maior 

que $1,85 dólar por dia, enquanto anteriormente recebia em média $1,15 por dia. Assim, passou a receber 

salários 60% maiores do que eram pagos aos trabalhadores que não trabalhavam no sistema de tarefas. Em 

seguida, um após o outro, os demais trabalhadores foram chamados e treinados para carregar na proporção de 
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 Um aspecto de destaque no pensamento de Taylor é sua concepção de controle. 

Apesar de ser um aspecto essencial de gerência através da história, com Taylor o controle 

adquire uma dimensão sem precedentes quando:  

 

[…] asseverou como uma necessidade absoluta para a gerência adequada a 

imposição ao trabalhador da maneira rigorosa pela qual o trabalho deve ser 

executado. Admitia-se em geral antes de Taylor que a gerência tinha direito 

de “controlar” o trabalho, mas na prática esse direito usualmente significava 

apenas a fixação de tarefas, com pouca interferência direta no modo de 

executá-las pelo trabalhador. A contribuição de Taylor foi no sentido de 

inverter essa prática e substituí-la pelo seu oposto. A gerência, insistia ele, só 

podia ser um empreendimento limitado e frustrado se deixasse ao 

trabalhador qualquer decisão sobre o trabalho. Seu sistema era tão somente 

um meio para que a gerência efetuasse o controle do modo concreto de 

execução de toda atividade no trabalho, desde a mais simples à mais 

complicada (BRAVERMAN, 1981, p.86).  
 

 

 Conforme foi supracitado, para Taylor o controle sobre o processo de trabalho deve 

estar nas mãos da gerência, não apenas formalmente, mas no controle e fixação de cada fase 

do processo, inclusive do modo de execução. Ao administrador cabe a função de reunir todo o 

conhecimento que anteriormente era apreendido pelos trabalhadores pela tradição, classificá-

lo, tabulá-lo e reduzi-lo a regras, leis e fórmulas. Esse movimento permite a administração 

revelar e pôr em execução os “[…] métodos mais rápidos e econômicos que os próprios 

trabalhadores, na prática de seus ofícios ou tarefas, aprendem ou improvisam, e empregam 

apenas a seu critério” (ibidem, p.103).  

A independência entre o processo de trabalho e aquilo que foi tradicionalmente 

constituído nos ofícios é um dos princípios da gerência científica. Em decorrência deste, 

outros dois princípios podem ser destacados, a saber: 1) o princípio da separação entre 

concepção e execução, com a concentração da função de elaboração no departamento de 

planejamento ou projeto e; 2) o uso do monopólio do conhecimento para controlar as fases do 

processo de trabalho e seus respectivos modos de execução. Seguindo esses princípios, Taylor 

(1990, p.23) acreditava que os fundamentos da administração científica poderiam ser 

aplicados em todas as espécies de atividades humanas, desde atos mais simples até o trabalho 

em grandes companhias.  

 O processo de destruição dos ofícios na implementação da gerência científica não 

passou despercebido pelos trabalhadores. Braverman (1981, p.121) aponta que o taylorismo 

                                                                                                                                                         
47½ toneladas por dia, até que se transportavam todas as barras de ferro, recebendo uma remuneração 60% 

superior à dos trabalhadores de outras fábricas. 



38 

  

desencadeou vários movimentos de oposição protagonizados pelos sindicatos durante os 

primeiros anos do século XX. A primeira oposição não se concentrava nos acessórios do 

sistema proposto por Taylor, como a cronometragem e o estudo do movimento, mas 

justamente no esforço de retirar dos trabalhadores o conhecimento do ofício, o controle 

autônomo e a imposição de um processo de trabalho que os mesmos não possuem nenhuma 

participação no planejamento, reduzindo-se a uma função instrumental.  

 Em resumo, a gerência científica propõe uma reconfiguração da intensificação do 

trabalho sem o prolongamento da jornada e com a mesma base técnica, mas com um drástico 

aumento na carga de trabalho. Dal Rosso (2008, p.61) sinaliza que é importante observar que 

a administração científica não consegue ser aplicada sem custos adicionais, sem a constituição 

de uma estrutura de planejamento, de supervisão, de ensino e controle nas empresas. Essa 

constituição de uma estrutura burocrática pesada reduz, em partes, os possíveis ganhos 

adquiridos com crescente intensidade do trabalho. O próprio Taylor reconhecia a necessidade 

de substituição do antigo supervisor por outros funcionários, cada um responsável por uma 

tarefa, como o inspetor, o chefe de equipe, o chefe de velocidade, o chefe dos reparos, dentre 

outras tarefas. 

 Alguns problemas próprios da estrutura burocrática da indústria taylorista foram 

resolvidos posteriormente pelo fordismo. Ford mantém alguns setores, como o departamento 

de planejamento da empresa, reconhecendo que a separação entre concepção e execução é o 

elemento fundamental do método, mas a cadência será garantida pela introdução da esteira de 

produção e da cadeia produtiva, não exigindo mais controladores para fiscalizar a velocidade 

e o ritmo. Quando a Ford Motor Company foi inaugurada, em 1903, fabricar automóveis era 

tarefa reservada a profissionais formados em oficinas do mesmo gênero, como de montagem 

de bicicletas ou viaturas. Os carros eram montados num lugar por certo número de mecânicos, 

que precisavam ter competência técnica e versatilidade diante da constante mudança de 

posição para buscar ferramentas e peças. Já em 1908, aconteceram mudanças importantes na 

organização da produção com o parcelamento do serviço de montagem.  

 Com o aumento da demanda para o modelo T da Ford, o setor de engenharia da 

companhia foi acionado para revisar os métodos de produção, o que resultou no elemento-

chave da nova organização de trabalho: uma esteira transportadora interminável, na qual eram 

transportadas as partes do carro, passando com paradas periódicas para que os trabalhadores 

executassem as operações mais simples. A primeira esteira rolante foi inaugurada em 1914, na 

fábrica da Ford em Highland Park. Após sua implementação:  
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Em três meses, o tempo de montagem do Modelo T havia sido reduzido a 

um décimo de tempo anteriormente necessário, e por volta de 1925 foi criada 

uma organização que produzia quase tantos carros por dia quantos haviam 

sido fabricados num ano inteiro, no princípio da fabricação do Modelo T 

(BRAVERMAN, 1981, p.130 – 131). 

 

 No caso citado acima, o aceleramento do índice de produção dependia não apenas da 

mudança da organização do trabalho, como no método de Taylor, mas do controle que a 

gerência conseguiu, de uma só vez, sobre o ritmo da montagem, “[…] de modo que podia 

agora dobrar e triplicar o índice a que as operações a serem executadas deviam obedecer e 

assim submeter seus trabalhadores a uma intensidade extraordinária de trabalho” (ibidem, 

p.131). Com tais condições generalizadas, Ford começou então a achatar a estrutura de 

pagamento como medida adicional de redução de custos. Assim como Taylor propôs, Ford 

concedia bônus a fim de estimular a produção e as iniciativas individuais até o momento da 

instalação das esteiras móveis, quando o incentivo monetário foi cortado, com o 

estabelecimento de uma política relativamente fixa de salários, adotada posteriormente como 

padrão nas indústrias automobilísticas e de outros gêneros.  

 Como era de se esperar, a nova tecnologia de Ford mostrou-se cada vez mais 

impopular, o que gerou o abandono de parte dos operários. A crise da Ford foi intensificada 

pela forte participação sindical de seus funcionários. Diante da ameaça do êxodo de 

trabalhadores e da ação sindical, Ford concedeu sucessivos aumentos salariais, acima da 

média das outras indústrias. Essa ação proporcionou “[…] à companhia uma grande reserva 

de trabalho da qual escolher e, ao mesmo tempo, inaugurava novas possibilidades para a 

intensificação do trabalho dentro das fábricas, onde os trabalhadores estavam agora ansiosos 

por manter seu trabalho” (ibidem, p.132). Diante da vantagem concorrencial que adquiriu, a 

medida tomada por Ford obrigou as demais indústrias automobilísticas a aderirem à linha de 

montagem, ao mesmo tempo que os trabalhadores eram obrigados a submeter-se a ela por 

conta do desaparecimento de outras formas de trabalho na maioria das indústrias27.  

 O fordismo, como uma versão modernizada do taylorismo, aplicou-se como método 

de administração do trabalho por mais de meio século, chegando ao seu esgotamento por volta 

das décadas de 1960 e 1970. Conforme já desenvolvemos anteriormente, tanto no taylorismo 

quanto no fordismo buscava-se centralmente a extração da mais-valia relativa através da 

                                                 
27 “A aclimatação aparente do trabalhador aos novos modos de produção surge da destruição de todos os modos 

de vida, a contundência das barganhas salariais que permitem certa maleabilidade dos costumeiros níveis de 

subsistência da classe trabalhadora, o emaranhado da rede da vida capitalista moderna torna finalmente todos os 

outros meios de vida impossíveis” (BRAVERMAN, 1981, p.133). 
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reorganização do trabalho. Trata-se, conforme afirma Marx (2013, p.604), da extração de 

mais-valia quando a duração e a produtividade do trabalho são constantes e a intensidade é 

variável. Uma jornada de trabalho de maior intensidade incorpora-se em mais produtos do que 

a jornada de menor intensidade e mesma duração. Uma jornada cuja duração não se altera 

tende a fornecer mais produtos se a mesma tem sua produtividade aumentada. Mas, nesse 

caso, o valor de cada produto tende a diminuir, pois cada produto custa menos trabalho do que 

antes. 

 Com a crise do padrão de acumulação taylorista/fordista por volta dos anos de 1970, 

havia a necessidade por parte dos agentes do capital de executar uma profunda reestruturação, 

visando recuperar os ciclos reprodutivos e, por consequência, reoxigenar o projeto liberal de 

sociedade, abalado pelo aprofundamento do conflito entre capital e trabalho. Um dos 

principais focos dessas transformações foi o próprio processo produtivo, criticado pela rigidez 

administrativa operacionalizada no binômio taylorista/fordista, elemento que motivou o 

desenvolvimento de outros métodos, mais flexíveis. É importante destacar que essas 

mudanças também foram motivadas, por um lado, pelo acirramento da concorrência 

intercapitalista no quadro de crise internacional e disputas entre grandes empresas 

transnacionais e, por outro, pela necessidade de amenizar os conflitos sociais decorrentes do 

trabalho.  

 Neste processo de transformação da base produtiva, um dos métodos de maior 

destaque teve contribuição Taiichi Ohno, engenheiro que participou da formulação do sistema 

de produção da Toyota, posteriormente chamado de toyotismo. O cerne da crítica localizava-

se nos desperdícios gerados pela produção em massa, além dos tempos de espera, os 

transportes desnecessários, os estoques não vendidos, os defeitos de produção, dentre outros 

aspectos. A preocupação de Ohno também estava numa suposta falta de eficiência do 

trabalhador japonês em comparação com o trabalhador de outras regiões, regidas pelo 

taylorismo e fordismo. Argumenta Dal Rosso (2008, p.64) que, para Ohno, os gestos dos 

empregados japoneses se dividiam em desperdícios e trabalho. Os desperdícios deveriam ser 

eliminados a qualquer custo. Dentre os gestos que constituem o trabalho, existiam os que 

acrescentavam valor ao trabalho total e outros que não. O objetivo era reduzir a zero os gestos 

que não agregavam valor.  

 Como o problema da eficiência do trabalhador foi resolvido pela proposta toyotista? 

Com a redução de efetivos articulada à inovação da base técnica. Em meados do século 

passado, a Toyota aproveitou a redução da demanda para demitir entre 20 e 30% da força de 

trabalho. Esse fato gerou uma série de mobilizações por parte do sindicato de metalúrgicos, 
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com a convocação de greve. Apesar do prolongamento da greve, a empresa manteve-se firme 

até o encerramento das mobilizações, não só não readmitindo os funcionários demitidos como 

também constituindo um sindicato próprio da empresa, separado dos metalúrgicos. Segundo 

Dal Rosso (2008, p.65), Ohno acreditava que a revolta operária por dentro do movimento 

sindical foi um dos principais agentes da desintegração do sistema de produção da Ford e, 

portanto, o mesmo deveria ser combatido, se possível, criando um sindicato da própria 

empresa.        

 Posteriormente, mesmo com o aumento da demanda, a empresa voltou a trabalhar 

plenamente sem aumentar o quadro de funcionários. Isso foi possível graças ao aumento da 

produtividade em decorrência do trabalho em equipe e da atribuição de diversas máquinas a 

cada trabalhador, incluindo as que realizavam tarefas distintas. Esse fato implicava numa 

mudança do perfil de trabalho, antes parcelado e especializado em uma única função e, a 

partir daquele momento, polivalente, o que demandava uma noção relativamente ampla das 

operações de cada máquina, além da maior participação do trabalhador na otimização da 

produção28. Outro aspecto que possibilitou o aumento da produtividade foi a descentralização 

produtiva. Segundo Antunes (2009, p. 56), enquanto na fábrica fordista 75% da produção era 

realizada em seu interior, a fábrica toyotista centralizava apenas 25% da produção, 

priorizando o que era central em sua especialidade produtiva. O restante da produção era 

transferido para empresas subcontratadas (firmas terceirizadas), o que acarretou a expansão de 

seus métodos e procedimentos também para os fornecedores.  

 Uma das principais mudanças implementada pela Toyota a partir de 1950 foi à 

produção por tempo certo (Just in time), partindo de uma inversão na relação entre a produção 

e o consumo. Em vez de produzir em larga escala, a produção seria determinada por aquilo 

que o mercado consome, tanto no momento quanto na quantidade. Da mesma forma, 

encomendas em outras empresas (terceirizadas) eram feitas conforme a necessidade, assim 

como a produção de componentes e equipamentos. Esse fato criava, conforme argumenta Dal 

Rosso (2008, p.66), uma flutuação na produção que por sua vez repercutia sobre a força de 

trabalho empregada. A força de trabalho passava a se adequar a essa flutuação mediante as 

horas extras no período em que a demanda fosse maior. Esse é o primeiro elemento próprio do 

modelo toyotista que atua sobre a intensidade do trabalho. Mantendo um número mínimo de 

trabalhadores, a elevação da produção será satisfeita pela intensificação do trabalho e pela 

                                                 
28 Essa relação estabelecia-se nos Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), que, segundo Antunes (2009, p. 

57), caracterizava-se pela participação de grupos de trabalhadores que são instigados pelo capital a discutir o 

trabalho e formas de otimizar o desempenho, com fito de melhorar a produtividade das empresas. 
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extensão da jornada com pagamento de horas extras, além da contratação adicional de força 

de trabalho caso seja necessário. Contudo, essa relação estava posta para uma condição 

excepcional, caso houvesse um aumento da demanda. Em condições normais, como o sistema 

toyotista impõe ao trabalhador uma maior produtividade?  

 Sobre a questão supracitada, também se aplica os princípios do combate ao 

desperdício. Conforme citamos anteriormente, o processo de ativação autônoma das máquinas 

possibilitou que o trabalhador pudesse operar várias máquinas ao mesmo tempo e com 

funções distintas na produção. O objetivo desse procedimento foi aumentar a eficiência do 

trabalho através da intensificação das condições de exploração da força de trabalho, de modo 

que uma parcela maior do tempo de trabalho formal de cada funcionário fosse incorporada ao 

tempo de trabalho real. Obviamente, essa reorganização da produção demandou de cada 

trabalhador um gasto maior da força de trabalho, visto que os tempos de descanso, enquanto 

as máquinas operavam normalmente, estariam mais escassos devido à necessidade de 

constante atenção.  

 O controle do ritmo da produção se dava pelo sistema de luzes que informavam o 

funcionamento normal das máquinas (luz verde), a intensidade máxima (luz laranja) e 

problemas em alguma operação (luz vermelha), demandando uma redução do ritmo 

produtivo. Tanto o sistema de luzes, quanto a atribuição de diversas máquinas ao mesmo 

trabalhador confirma, segundo Antunes (2009, p.58), a presença da intensificação do ritmo 

dentro de uma jornada normal de trabalho, assim como numa possível redução da jornada. 

Articulado ao sistema de Luzes, o sistema Kanban garantia o controle sistemático da 

produção, criando um fluxo de informações necessárias para o trabalho em direção do 

operário e outro fluxo de informações em direção da supervisão e do controle do trabalho, 

possibilitando o monitoramento da produção. 

 Além dos aspectos relacionados à organização da produção, as mudanças 

implementadas no contexto do modelo toyotista/acumulação flexível e sua difusão no mundo 

ocidental trouxeram repercussões imediatas para o mundo do trabalho, tais como: 1) a 

desregulamentação de direitos trabalhistas, que ainda hoje são retirados cotidianamente em 

todas as regiões do mundo onde há produção industrial ou setor de serviços; 2) o aumento da 

fragmentação no interior da classe trabalhadora, muitas vezes motivadas por disputas de 

“fatias” de mercado; 3) a precarização do trabalho de maneira geral e por via da terceirização; 

4) o processo de destruição do caráter classista dos sindicatos e a expansão de um 

sindicalismo dócil, de conciliação com interesses patronais ou mesmo sindicatos de empresa.  
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 O toyotismo revela um novo patamar da intensificação do trabalho, pela combinação 

de extração de mais-valia absoluta e relativa. Segundo Harvey (2014, p.174), no caso da mais-

valia absoluta, observou-se que a mesma se apoia na extensão da jornada de trabalho com 

relação ao salário necessário para garantir a produção da força de trabalho e a reprodução da 

classe trabalhadora, conforme um determinado padrão de necessidades vitais. A passagem 

para uma jornada com mais horas de trabalho associada a uma redução geral do padrão de 

vida pela degradação do salário real ou a transferência do capital corporativo de regiões com 

altos salários para regiões de baixos salários representa uma das faces da acumulação flexível 

do capital. Já a forma da extração da mais-valia relativa apresenta-se na constante busca de 

uma massa maior de trabalho materializada em mais produtos (ou em mais serviços) durante a 

jornada de trabalho, seja através da reorganização da produção ou pela inovação da base 

técnica.  

 Em síntese, após discutirmos os processos de intensificação do trabalho no binômio 

taylorista/fordista e no modelo toyotista, podemos destacar: 1) em ambos os modelos, a 

intensificação do trabalho surge como produto, em alguma medida, de transformações da base 

técnica e, de maneira mais determinante, pela ação da gerência na busca por maior controle da 

força de trabalho; 2) para além de uma suposta polarização entre as mazelas da simplificação 

dos ofícios no modelo taylorista/fordista e os possíveis avanços do modelo toyotista, por 

demandar um trabalhador qualificado e estimular a participação do trabalhador na resolução 

de problemas na empresa, o que tem sido observado é o aumento dos casos de intensificação e 

precarização do trabalho em várias atividades, revelando que as transformações na 

organização do trabalho são expressões do movimento de reorganização do capital em busca 

da retomada do crescimento da acumulação e da hegemonia global; 3) há uma tendência que 

se move da redução de gestos ou ações no processo produtivo, no contexto taylorista/fordista, 

para a eliminação de trabalhadores no contexto toyotista, aspecto que traz repercussões sobre 

o mundo do trabalho, com o aumento do desemprego estrutural a partir do terço final do 

século XX e o aumento da subcontratação, por meio de empresas terceirizadas. 

 Em que medida a análise do trabalho industrial nos ajuda a pensar o problema da 

intensificação do trabalho docente nas IFES? Para além da produção industrial e da produção 

direta de mercadorias, o processo de intensificação do trabalho tende a atingir qualquer tipo 

de atividade que movimente grandes volumes de capital. Nesse contexto, para ser trabalhador 

produtivo não é mais necessário executar de maneira direta a tarefa de manipulação do objeto 

de trabalho, pois o produto deixa de ser apenas resultado da ação individual para tornar-se um 
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produto social de um trabalhador coletivo, no caso em questão, a serviço do capital. Assim, o 

conceito de trabalho produtivo restringe-se: 

 

A produção capitalista não é apenas produção de mercadorias, ela é 

essencialmente produção de mais-valia. O trabalhador não produz para si, 

mas para o capital. Por isso, não é mais suficiente que ele apenas produza. 

Ele tem de produzir mais-valia. Só é produtivo o trabalhador que produz 

mais-valia para o capitalista, servindo assim à autoexpansão do capital 

(MARX, 2013, p.586).  

 

 Um exemplo posto por Marx (2013, p.586) de atividade que extrapola a esfera da 

produção material é justamente o trabalho do chamado mestre-escola, ou o professor 

propriamente dito. Ele aponta que um mestre-escola, em si, não é um trabalhador produtivo, 

porém quando este é contratado para valorizar o dinheiro do empresário da instituição escolar 

passa a ser um trabalhador produtivo. Que este dono da escola, um capitalista, invista em 

outro ramo produtivo, nada modifica essa relação. 

 

O conceito de trabalho produtivo não compreende apenas uma relação entre 

atividade e efeito útil, entre trabalhador e produto do trabalho, mas também 

uma relação de produção especificamente social, de origem histórica, que 

faz do trabalhador o instrumento direto de criar mais-valia (MARX, 2013, 

p.586). 

  

 Conforme foi supracitado, o elemento que constitui o valor de uso específico do 

trabalho produtivo para o capital não é nenhuma característica útil determinada, nem 

qualidades úteis particulares do produto que se objetivou produzir, mas o caráter de elemento 

criador de valor de troca (e potencial gerador de mais-valia). Karl Marx (2004, p.111) salienta 

que todo trabalhador produtivo é um assalariado, mas nem todo assalariado é um trabalhador 

produtivo. Quando a força de trabalho é consumida por sua utilidade, como um serviço, não 

diretamente para a valorização do valor, o trabalho não é produtivo, assim como o trabalhador 

não será. Mas isso não quer dizer que a mesma atividade não possa ser explorada de maneira 

diretamente capitalista:  

 
O mesmo trabalho – por exemplo jardinagem, alfaiataria (gardening, 

tailoring. Ing.) etc. – pode ser realizado pelo mesmo trabalhador 

(workingman. Ing,) ao serviço de um capitalista industrial ou ao de um 

consumidor direto. Em ambos os casos estamos perante um assalariado ou 

um jornaleiro, porém num caso trata-se de um trabalhador produtivo e no 

outro de um trabalhador improdutivo, porque no primeiro caso esse 

trabalhador produz capital e, no outro, não: porque num caso o seu trabalho 

constitui um elemento do processo de autovalorização do capital e, no outro, 

não é assim (MARX, 2004, p.116). 
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 Vejamos novamente o caso do professor. Vimos que a inserção da maquinaria no 

processo produtivo causou uma simplificação dos ofícios, de modo que cada trabalhador 

estaria responsável por apenas uma ou algumas partes da produção. Além de causar a 

desvalorização da força de trabalho, a divisão do trabalho na manufatura coloca as forças 

intelectuais em oposição ao processo produtivo. Com o aperfeiçoamento tecnológico dos 

instrumentos de trabalho, em especial na era toyotista, a demanda da formação da mão de 

obra retorna com mais força, contudo ainda numa perspectiva unilateral. Nesse sentido, a 

instituição educacional alinha-se à indústria quando forma o trabalhador com a finalidade de 

instruir para o processo produtivo. Logo, o desenvolvimento do capitalismo demonstra uma 

fundamental inter-relação entre o trabalho produtivo e o improdutivo, sendo o segundo uma 

das condições de eficácia do primeiro. 

 Essa relação tende a se tornar mais orgânica no contexto da mundialização do capital. 

Segundo Chesnais (1996), o termo mundialização do capital traduz a capacidade estratégica 

de grandes grupos oligopolistas, voltados para produção industrial, para atividades de serviços 

ou para a esfera financeira, de adotar por conta própria um enfoque e condutas globais, 

buscando menos custos e maiores vantagens quanto a força de trabalho, matérias-primas, leis 

trabalhistas e até mesmo universidades potencialmente a serviço da empresa. O processo de 

transição da internacionalização do capital (por meio da expansão do capitalismo por todo o 

planeta pelo intercâmbio comercial) para a mundialização, entre os anos de 1970 – 1990, 

desenvolveu-se a partir de três dimensões principais, conforme argumenta Chesnais (1996, 

p.51): o intercâmbio comercial, o investimento produtivo no exterior e os fluxos de capital 

monetário ou capital financeiro. Para o autor, as relações entre essas três modalidades de 

internacionalização devem ser buscadas em nível das três formas de movimentação do capital, 

conforme definição marxiana: o capital mercantil; o capital produtor de valor e de mais-valia; 

o capital monetário ou capital-dinheiro.   

 A partir de Charles Albert-Michalet, Chesnais (1996, p. 52) aponta para dois modelos 

de internacionalização: o primeiro, pela internacionalização do ciclo do capital, compreendido 

como um ciclo único, integrando o ciclo do capital mercantil e monetário, como momentos 

subordinados da ascensão do capital produtivo; e o segundo, pela internacionalização de cada 

um dos três ciclos, considerados de maneira separada, revestindo-se de forma particular. 

Diante da conjuntura da economia mundial recente, na qual se constata o crescimento do 

capital monetário, de maneira autônoma, em relação ao capital industrial (cabendo a este uma 

profunda interpenetração com o capital monetário ou a submissão às suas exigências), a 

segunda perspectiva se aproxima da tendência mais atual.  
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 Um dos principais caminhos do crescimento do capital monetário foram os 

investimentos externos diretos (IED), sobretudo a partir da década de 1980, quando passou a 

se destacar como importante investimento na constituição de interdependências entre países, 

inicialmente como um fenômeno restrito, em grande medida, à área da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sobretudo entre Estados Unidos, Japão 

e alguns países da Europa, concentrando 80% dos IEDs. Nesse período, as aquisições e 

fusões29 das empresas existentes representavam a modalidade predominante de investimento 

entre os países. Contudo, em muitos setores, sobretudo aqueles que demandavam alta 

intensidade de P&D ou de produção em massa, a constante evolução tecnológica reforçou o 

peso dos custos fixos, o que demandava a produção para o mercado mundial visando a 

recuperação dos investimentos.  

 No cenário dos investimentos internacionais cruzados (na área da OCDE), dominado 

pelas aquisições/fusões, iniciou-se um movimento de concentração/centralização de capital, e, 

por consequência, uma inevitável ampliação e aceleração de aquisições/fusões. Para Chesnais 

(1996, p.64), a lógica da “invasão recíproca” representava um aspecto central da concorrência 

entre membros dos oligopólios mundiais, gerando em alguns países barreiras à penetração dos 

oligopólios rivais. Diante desse contexto, a concentração do IED no interior dos países da 

OCDE gerou um crescimento também elevado dos investimentos nos países de fora da 

OCDE, em especial nos continentes Asiático e na América Latina. Nesses continentes, 

destaca-se nos IEDs o seu componente estratégico, penetrando nas economias dos Estados-

nação com objetivo de esvaziar os concorrentes locais (resultando nas aquisições ou fusões) 

ou até mesmo captar as tecnologias e o potencial produtor de inovações nos locais, também 

como uma forma de ganhar vantagem na concorrência internacional.  

  No contexto da mundialização da economia, tendo como estratégia central o capital 

produtivo por meio de IEDs, surge um novo paradigma de empresa, também com novas 

estruturas corporativas e formas de gestão. As multinacionais de novo estilo, segundo 

Michalet (apud CHESNAIS, 1996, p.76-77), passam a seguir a chamada estratégia “tecno-

financeira”, como um resultado do conjunto de atividades das companhias no exterior, 

flutuando da produção material direta para o fornecimento de serviços. Uma das bases de sua 

competitividade está justamente nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), 

buscando valorizar esta vantagem em todo e qualquer setor onde for possível aplicar suas 

                                                 
29 Em alguns ramos industriais, segundo Chesnais (1996, p.64), o objetivo da aquisição/fusão consistia em pegar 

uma parcela do mercado, principalmente quando acompanhada da aquisição de marcas comerciais, além de redes 

de distribuição e público/clientes cativos. 
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competências tecnológicas. Sua força reside na capacidade de montar “operações complexas”, 

demandando a combinação de operadores dos mais variados campos: empresas industriais, 

firmas de engenharia, bancos internacionais, organismos multilaterais de financiamento. 

Outras características da nova configuração das multinacionais são a busca por financiamento 

proveniente do próprio Estado-nação (transnacionalização) e qualificação do capital humano 

presente no país no qual se instalou.  

 Conforme foi supracitado, os investimentos em ciência e tecnologia (C&T) e 

particularmente em pesquisa e desenvolvimento (P&D) tornam-se elementos fundamentais 

diante do acirramento das disputas do mercado internacional. Conforme afirma Melo (2004, 

p.154), como a produção de determinados produtos ou serviços demandam muito mais 

investimentos na fase de pesquisa e criação do que na própria fase de reprodução, os 

interesses em determinadas áreas de pesquisa e desenvolvimento tendem a tornar tais áreas 

mais protegidas e valorizadas, restringindo o acesso à tecnologia. Logo, a relação entre o 

conhecimento científico fundamental e a tecnologia torna-se mais orgânica:  

 

Mais do que em qualquer outra época, assiste-se a uma interpenetração entre 

a tecnologia industrial, de finalidade competitiva, e a pesquisa de base 

“pura”, sem falar na “pesquisa fundamental orientada”, que tem papel cada 

vez mais importante. O exemplo mais claro é, evidentemente, o da 

biotecnologia, onde as “ciências da vida” estão em ligação quase direta com 

os processos industriais. Paralelamente, todas as tecnologias críticas 

contemporâneas caracterizam-se por sua alta capacidade de difusão 

intersetorial. Elas oferecem oportunidades de renovar a concepção de muitos 

produtos e de inventar novos. Mais importante ainda: exigem transformação 

dos processos dominantes de fabricação, bem como das técnicas de gestão, 

em todo o sistema industrial (CHESNAIS, 1996, p.142).  

 

 A aplicação da ciência e tecnologia aos processos produtivos, incorporadas pelo 

capital e pelo trabalho, não é acessada de maneira igualitária, pois concentra-se especialmente 

nos países desenvolvidos, que também concentram os acordos de cooperação tecnológica. 

Esse processo trouxe, a princípio, certa marginalização científica e tecnológica aos países 

subdesenvolvidos que recebem as empresas multinacionais, obrigando-os a consumirem as 

tecnologias provenientes das empresas matrizes. Por consequência, conforme afirma Melo 

(2004, p.156), o próprio processo de industrialização nos países subdesenvolvidos tornou-se 

cada vez mais dependente em suas potencialidades de um crescimento sustentado. Vejamos o 

caso da América Latina e do Brasil. Segundo Silva Jr, Ferreira e Kato (2013, p.437), em 2010, 

quando a América Latina aumentou em mais de 40% no fluxo de IED, o Brasil liderou o 
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ranking por país, com 87% a mais em relação ao ano de 2009, especialmente por conta de 

demandas nas áreas de recursos naturais, mineração metálica, hidrocarbonetos e alimentos:  

 

Isso se confirma nas notícias cotidianas: a Folha de S. Paulo (Investimento 

estrangeiro..., 2011) anunciou que “nos 12 meses até setembro, esse tipo de 

entrada de capital chegou a impressionantes US$76,3 bilhões” no país e 

acrescenta que tais investimentos permitiram ao “Brasil passar, de 2009 para 

2010, da 15ª para a 5ª posição entre os principais destinos de IED no 

mundo”. E isto contribui para que o quinhão do país no fluxo global de 

investimento estrangeiro direto chegue neste ano ao nível recorde de 5,4%. 

Recentemente a Revista UOL, em notícia com a manchete “Montadoras 

enviam ao exterior US$5,58 bi faturados no Brasil em 2011” (KUTNEY, 

2012), mostrava de forma alardeante como o IED, tão aclamado aqui no 

país, sai pelos ralos (SILVA JR, FERREIRA e KATO, 2013, p.437-438). 

 

 Assim como os lucros retornam para os países desenvolvidos, afirmam Silva Jr, 

Ferreira e Kato (2013, p. 438), vai junto o valor produzido pela força de trabalho brasileira, 

qualificada pelos programas nacionais de natureza profissional (como o PROUNI, 

PRONATEC e FIES), pelos mestrados profissionalizantes, pelo incentivo na formação 

profissionalizante de graduandos por meio de bolsa de iniciação científica tecnológica e pela 

disposição do governo de assim permanecer, conforme o que está proposto Plano Nacional de 

Pós-Graduação (PNPG 2011/2020), sobre o qual discutiremos mais à frente.  

 Uma tendência desse movimento, decorrente da mundialização do capital, é o próprio 

enfraquecimento econômico das nações e de suas instituições republicanas. A República se 

mantém centralmente baseada em sua concepção tradicional, a partir do binômio Estado-

nação, contudo, com o processo de desnacionalização, resta o aparelho Estatal utilizado 

também como instrumento de produção. No sentido de alinhar as Repúblicas e suas 

respectivas burocracias aos interesses das potências internacionais, o Banco Mundial produziu 

na década de 1990 dois documentos, possuindo ambas as mesmas siglas (PREAL), a saber: 

Programa de Reformas do Estado para a América Latina e o Programa de Reforma da 

Educação para a América Latina. Silva Jr, Ferreira e Kato (2013, p.439) levantam a hipótese 

de que, analisando os documentos do Banco Mundial, a instituição universidade pública 

tornou-se também um instrumento de produção, com novas funções sociais e econômicas:  

 

Não se trata de mera coincidência o fato de termos, logo após a publicização 

do Plano Diretor para a Reforma do Aparelho do Estado em 1995, a 

promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB); alteração pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de 

Ensino Superior (CAPES) de seu processo de financiamento e avaliação de 

programas de pós-graduação, tornando-se mais uma das várias agências 

reguladoras que foram fundadas durante o governo de Fernando Henrique 
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Cardoso; o início pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), 

neste mesmo período, de suas variadas formas de avaliação, à época  

“provão”; e, em seguida, a mudança pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de sua política de 

financiamento, outrora, de “demanda livre” para o financiamento de 

pesquisa por meio de editais, priorizando as áreas científicas que estavam 

relacionadas com os ramos industriais mais importantes para a política 

industrial e de comércio exterior. Além disso, as conferências de CT&I 

passaram a ocupar lugar de destaque entre os eventos internacionais 

organizados pelo Estado, com apoio da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) e da Academia Brasileira de Ciências (ABC), 

especialmente (SILVA JR, FERREIRA e KATO, 2013, p.439). 

 

 Por fim, é no contexto supracitado que se insere a intensificação do trabalho docente. 

No próximo segmento, buscamos identificar, a partir do balanço da produção do 

conhecimento, como os trabalhos que se debruçaram sobre essa problemática relacionaram a 

intensificação do trabalho em geral com a intensificação do trabalho nesta categoria e quais 

nexos podem ser estabelecidos com os elementos aludidos, em especial, as políticas de 

ciência, tecnologia e inovação.  

 

2.2 ESPECIFICIDADE DA INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NAS 

IFES: LEVANTAMENTO E ESTADO DA ARTE 

 

 Conforme destacamos no início deste capítulo, nos últimos anos, vários trabalhos têm 

se debruçado sobre o problema da intensificação do trabalho docente na educação superior.  

Neste segmento, expomos nosso caminho percorrido visando reconhecer o estágio de 

desenvolvimento do conhecimento referente à temática mencionada e sua relação com as 

políticas de ciência, tecnologia e inovação. Apontamos como pergunta balizadora do 

levantamento: quais os nexos e relações que os trabalhos estabelecem entre intensificação do 

trabalho docente na educação superior e a política de CT&I?  

Propomos como fonte teórica relatórios de teses e dissertações e como base de dados 

os bancos de teses e dissertações do IBICT e da CAPES, a partir dos buscadores 

intensificação do trabalho, trabalho docente e ensino superior, obtendo os seguintes 

resultados:  
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Quadro 1 – Levantamento de teses e dissertações (IBICT e CAPES) 

 
IBICT (Data do levantamento: 21/11/2016) 

Intensificação do trabalho  1061 (735 dissertações e 326 teses)  

Intensificação do trabalho + trabalho docente 119 (77 dissertações e 42 teses)  

Intensificação do trabalho + trabalho docente + 

Ensino Superior 

36 (15 dissertações e 21 teses)* 

CAPES (Data do levantamento:23/11/2016) 

Intensificação do trabalho  880.209 

Intensificação do trabalho + trabalho docente 880.301 

Intensificação do trabalho + trabalho docente + 

Ensino Superior 

881.487 

Nota: Os dados fornecidos pela busca apontam para 16 dissertações e 20 teses, contudo ao buscarmos 

os trabalhos, constatamos que uma das teses aparece como dissertação.  

 

 Ao constatarmos a disparidade de informações entre os bancos de dados, analisamos 

os trabalhos por título e autor. Desta maneira, avaliamos que o buscador da CAPES se 

mostrou impreciso, visto que alguns trabalhos apareciam mais de uma vez na contagem 

(alguns até mais de dez vezes). Portanto, definimos os trabalhos a serem analisados a partir do 

banco de dados do IBICT e destes destacamos as teses. Das 21 teses, delimitamos as 

pesquisas que tratavam da intensificação do trabalho docente e suas expressões (em nível de 

graduação presencial e pós-graduação) em instituições públicas de educação superior 

(universidades federais, estaduais ou municipais), a partir da análise prévia dos resumos. A 

partir desses critérios, analisamos 10 pesquisas sobre as quais trataremos nos próximos 

parágrafos. 

 No tocante a intensificação do trabalho docente, de maneira geral, as teses analisadas 

constroem suas argumentações a partir dos seguintes eixos: (1) o processo de reforma do 

Estado, operacionalizado pelas políticas neoliberais no âmbito da educação superior no Brasil 

e seus rebatimentos na organização do trabalho docente e nas transformações institucionais; 

(2) as formas de gerenciamento da força de trabalho na educação superior e a avaliação, tanto 

na graduação quanto na pós-graduação; (3) as condições objetivas de trabalho e a carreira 

docente na educação superior; (4) efeitos individuais e coletivos da intensificação e as 

relações de poder. Algumas teses abordaram de maneira articulada mais de uma temática. 

 A fim de apanhar as principais determinações que os trabalhos apontam e que nos 

ajudam a compreender o processo de intensificação do trabalho docente na educação superior, 

destacaremos alguns elementos das teses analisadas. O trabalho desenvolvido por Maia 

(2014), intitulado “O Paradoxo da intensificação: uma análise do trabalho dos professores de 

Ensino Superior Público Federal”, tem como objetivo “[...] investigar a existência ou não de 
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um processo de intensificação no que tange o trabalho do professor nas universidades, bem 

como as mudanças na organização do trabalho” (MAIA, 2014, p.28) e “[…] quais fatores 

provocam um processo de intensificação ainda maior das atividades pertencentes à sua 

carreira e, principalmente, no cotidiano” (ibidem, p.236). Dentre suas principais conclusões, 

Maia (2014, p.190-191) destaca que, apesar da existência de processos gerais que atingem a 

categoria como um todo através de determinações das políticas governamentais, levando a 

uma intensificação coletiva do trabalho, há níveis distintos de intensificação, determinados 

pelas escolhas pessoais do professor no que tange à sua carreira, promovendo o que a autora 

chama de intensificação individual.  

 Outro importante aspecto que tem agravado o problema da intensificação do trabalho 

docente diz respeito a flexibilidade enquanto condição de seu trabalho. Para Maia (2014, p. 

212), se não podemos falar em flexibilização contratual de trabalho para docentes 

concursados (na condição de estatutários, exceto para contratos temporários), pode-se falar 

em flexibilização de condições de trabalho e de atividades, diante de inúmeros fatores como 

criação de programas de pós-graduação e criação de legislações incluindo a obrigatoriedade 

de produtividade, somando-se estas atividades às outras que são básicas para os professores 

desta categoria (ensino, pesquisa e extensão).  

A flexibilização da jornada de trabalho a partir da fragmentação da mesma no tempo é 

outro aspecto destacado, diante da variedade de atividades que o professor pode atuar, 

oferecidas em mais de um turno e às vezes contemplando os três turnos. Por fim, a autora 

chama a atenção para compreendermos a intensificação do trabalho docente para além das 

atividades-fim, incluindo também os elementos que estão ao redor dessas atividades, como os 

procedimentos burocráticos para a aprovação de projetos de pesquisa ou extensão, por 

exemplo, que por si só não promovem a intensificação, mas que fazem parte daquilo que 

desgasta a realização das atividades e corrobora para o processo de intensificação.  

 A tese desenvolvida por Santos (2014), intitulada “Gestão e trabalho na universidade: 

As recentes reformas do Estado e da educação superior e seus efeitos no trabalho docente na 

UEMG”, tem por objetivo analisar os efeitos das reformas do Estado no trabalho docente, em 

especial na UEMG. Santos (2014, p.217-218) destaca, no que concerne à intensificação do 

trabalho em função da extensão da jornada de trabalho (ampliação da carga horária) ou pelo 

aumento de atividades na mesma jornada, que este processo vem ocorrendo devido a própria 

dinâmica da organização do trabalho na universidade, mesmo que de maneira sutil, 

decorrentes da implementação das estratégias da modernização da gestão, dentre as quais 
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destacam-se: o preenchimento de formulários; o estabelecimento de metas; o preenchimento 

de diários eletrônicos; as exigências por participação e engajamento nas instâncias colegiadas. 

 No contexto supracitado, as novas formas de gestão da força de trabalho na 

administração pública passam “[...] pela substituição de critérios de progressão na carreira 

como por exemplo, a progressão por tempo de serviço e pela adoção de resultados de 

avaliação de desempenho” (ibidem, p.114), servindo como parâmetros para a composição 

salarial e para o pagamento de gratificações. A tendência de reconhecer o docente por seu 

mérito, apesar de ainda não massificada nas universidades públicas, vem se consolidando 

como uma prática na educação superior, em especial no âmbito das universidades federais, 

como na Gratificação de Estímulo à Docência (GED), por exemplo. 

 Os objetivos desse processo de avaliação de desempenho individual, assim como do 

sistema de avaliação institucional, têm convergido “[...]muito mais para a avaliação na 

perspectiva do controle do que para produção de sentidos” (ibidem, p. 60). Outros aspectos 

citados pela autora dizem respeito ao caráter punitivo da avaliação de desempenho individual 

e pela responsabilização da instituição e dos sujeitos pelos resultados, descolado da análise 

das condições de trabalho.  

 A avaliação institucional também foi destacada por Assis (2008) em sua tese intitulada 

“Avaliação institucional e prática docente na educação superior: tensões, mediações e 

impactos”, tendo como objetivo:  

 
[...]apreender as possíveis repercussões da avaliação institucional que vêm 

sendo implementada pelo MEC na docência, ou seja, como os professores 

estão vivenciando este processo e quais as modificações que ela tem 

desencadeado no trabalho dos professores da educação superior (ASSIS, 

2008, p.20). 

  

 Dentre as principais considerações de seu trabalho, Assis (2008), afirma que, de modo 

geral, observa-se que a política de expansão e privatização da educação superior contribuiu 

para agravar o processo de “proletarização” do trabalho docente, “[...] por ter acirrado 

mecanismos de competitividade e racionalização das instituições, que passam a ser 

gerenciadas como organizações empresariais” (ibidem, p.213). Neste contexto, a avaliação 

institucional parece contribuir para alimentar a competição, uma vez que fornece elementos 

que permitem que instituições sejam comparadas entre si. A autora também salienta que os 

processos avaliativos tendem a modificar as relações no interior das instituições, que por sua 

vez passam a ser reguladas por um conjunto de competências que se espera dos seus diversos 

profissionais, cuja referência de padrão de excelência é definida de fora para dentro. A 
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intensificação do trabalho dos professores seria fruto do processo de reestruturação, 

precarização e flexibilização do trabalho docente, e regulado através dos processos 

avaliativos.  

 Os efeitos individuais e coletivos da mudança de relações institucionais, especialmente 

os efeitos negativos à saúde dos professores, foi destacado por Fleury (2013), em sua tese 

intitulada “O trabalho e a docência em uma instituição de ensino superior pública: o caso dos 

professores de odontologia da Universidade Federal de Goiás”, que tem como objetivo “[...] 

investigar, com uso das categorias da psicodinâmica e clínica do trabalho30, as vivências dos 

docentes em relação ao seu trabalho em uma instituição federal de ensino superior (Ifes)” 

(FLEURY, 2013, p.16). 

 Para a autora, a migração de interesses do capital para contextos educacionais 

repercute negativamente no desenvolvimento da sociedade. No entanto, os docentes são 

levados a se adaptarem a nova realidade marcada pela flexibilização de tarefas, precarização 

do trabalho e uma nova relação com o tempo de trabalho. Para Fleury (2013, p.17-18), essas 

transformações influenciaram as vivências de prazer e de sofrimento do docente no trabalho, 

por um lado, na medida que remetem à formação de amizades e compartilhamento de 

conhecimentos e por outro, quando confronta pessoas com desafios externos. A falta de 

visibilidade desses aspectos que envolvem a organização do trabalho “[...] tem implicado uma 

série de comprometimentos para a saúde mental dos trabalhadores [...]”, uma vez que “[...] as 

instituições não consideram a organização de trabalho em seus aspectos dinâmicos que 

envolvem a subjetividade de trabalhadores, limitando seu foco de atuação na prevenção da 

saúde física” (ibidem, p.18-19).  

Em sua tese, os resultados das investigações indicaram que “[...]as vivências de prazer 

dos professores estão ligadas ao convívio com os alunos, à sala de aula e ao significado da 

profissão docente em seu potencial para transformar realidades [...]” (ibidem, p.234), já o 

enfraquecimento do coletivo tende a ser um aspecto negativo, por comprometer a visibilidade 

do trabalho do professor. Ainda que destaque algumas expressões importantes da 

intensificação do trabalho docente, Fleury (2013) limitou-se a identificação dos efeitos 

individuais e coletivos da dinâmica do trabalho à nível da consciência dos participantes da 

pesquisa, não estabelecendo nexos mais amplos com os projetos de universidade, ciência e 

tecnologia em disputa.    

                                                 
30  “Para Lancman e Jardim (2004), a psicodinâmica do trabalho objetiva a construção de um processo de 

reflexão sobre o trabalho, com a compreensão intersubjetiva da organização do trabalho capaz de promover a 

emancipação do trabalhador visando uma ressignificação do sofrimento vivenciado em virtude das adversidades 

do trabalho” (FLEURY, 2013, p.18). 
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Uma das principais dimensões da intensificação do trabalho docente na educação 

superior diz respeito justamente às exigências produtivas, do ponto de vista da geração de 

produtos acadêmicos, junto à avaliação da pós-graduação. É o que discute Silva (2008) na sua 

pesquisa intitulada “Trabalho docente na pós-graduação: A lógica da produtividade em 

questão”, cujo objetivo é analisar a lógica que fundamenta as políticas da educação superior, 

em especial no âmbito da avaliação da pós-graduação e seus reflexos no trabalho docente. 

Assim como discutimos no segmento anterior, Silva (2008, p. 35) parte do pressuposto 

que a produtividade tem raiz histórica, fundando-se no processo de produção de mercadorias, 

cujo valor de uso está subsumido ao valor de troca e na redução das relações às possibilidades 

de ganhos e lucros. Essa relação repercute no trabalho docente como “[…] intensificação e 

extensão das tarefas docentes e administrativas, tempo exíguo de execução, ocupação de 

funções/cargos/tarefas concomitantes, responsabilização pela viabilidade e pela concretização 

de atividades institucionais, etc.” (ibid., p. 35).  

 No que se refere à pós-graduação, a ênfase em resultados mensuráveis e palpáveis, 

presente no ordenamento legal para este nível de ensino (em especial, nos planos nacionais de 

pós-graduação), implicaria, naqueles que não se enquadram nesse padrão, em ameaça de ser 

descartado, desprezado ou menosprezado, “[…] pondo em risco aspectos do processo 

educacional, como o tempo de maturação da formação e a produção do conhecimento crítico e 

humanístico” (ibid., p.72). Esse risco não atinge apenas as áreas dos conhecimentos sociais ou 

das humanas, mas também as áreas ditas aplicadas “[…] que, da mesma forma, requerem o 

questionamento do produto que é gerado (para que serve? Para quem se destina? Que 

consequências sociais estão envolvidas)” (ibid., p. 72).  

 A lógica supracitada, articulada aos indicadores de avaliação da CAPES sobre os 

programas de pós-graduação, revela-se na tendência de aumento quantitativo das atividades 

em geral, sobretudo as publicações qualificadas (conforme o sistema Qualis), assim como 

“[…] uma tendência de centralização das atividades docentes na pós-graduação, em 

detrimento da graduação” (ibid., p. 166). Ainda sobre o processo avaliativo, Silva (2008, p. 

176) argumenta que a intensificação do trabalho na pós-graduação associa-se à centralidade 

do professor no processo de produção acadêmica, visto que o mesmo é responsável por 60% 

do peso da avaliação dos programas, considerando dois dos quesitos (“corpo docente” e 

“produção intelectual”). Essa proporção tende a aumentar ao se considerar os quesitos “corpo 

discente” e “inserção do programa”, em que o professor também é uma agente importante. A 

avaliação articulada ao financiamento por parte das agências de fomento estabelece um novo 

padrão de atuação para o professor, de caráter empreendedor, “[...] a fim de obter recursos 
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para aquisição e manutenção de equipamentos, financiar a publicação de livros, participar de 

eventos apresentando comunicações, assinaturas de revistas, etc.” (ibid., p. 176-177).  

 Discutindo sobre a mesma temática, Battini (2011) em sua tese intitulada 

“Produtividade acadêmica e políticas avaliativas no ensino superior: intensificação do 

trabalho e descaracterização da identidade docente no Departamento de Educação da 

Universidade Estadual de Londrina”, tem como objetivo: 

 
[...]mostrar de que maneira e em que direções a política avaliativa, calcada 

no pressuposto do produtivismo acadêmico, influi na realização do trabalho 

do professor universitário e como essa relação impacta a leitura de sua 

identidade, historicamente construída na indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão (BATTINI, 2011, p.13).  

 

 Em sua tese, a autora defende que o chamado produtivismo acadêmico é o aspecto 

mediador entre as políticas avaliativas na educação superior e a prática docente e, por 

consequência, acaba determinando sua identidade:  

 

 O produtivismo acadêmico é fruto das relações existentes entre o processo 

de mercantilização do ensino e suas consequências para a universidade. Em 

virtude de transformações econômicas e políticas determinadas pelo 

neoliberalismo e pela reestruturação da produção, ocorreu uma 

descentralização da administração pública do Estado. Como consequência, 

essa descentralização acarretou para a universidade novos papéis que 

ampliaram sua ação, em programas para o atendimento das novas demandas 

sociais (BATTINI, 2011, p.80).  
  

 Segundo Battini (2011, p.90), atrelado ao processo geral de precarização, existe a 

produção de ciência e tecnologia lastreada pelo “produtivismo”, gerando o risco de 

transformar o saber em mercadoria em virtude da necessidade de atendimento das demandas 

da sociedade, no que diz respeito aos interesses centrais do Estado Neoliberal. Neste sentido, 

a autora defende que “[...] a velocidade requerida para a produtividade do saber pode 

desenvolver a ruptura do tripé da universidade e do trabalho docente, levando à 

dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” e que “[...] a intensificação do trabalho de 

professores e alunos, no campo da pesquisa científica, passa a ser a força motriz de 

legitimação do modelo de ciência pautada no pragmatismo” (ibid., p.90).  

Diante do quadro de busca por uma “maior produtividade” acadêmica, são criados 

elementos normativos na forma de políticas avaliativas para mensurar as IES, assim como 

seus respectivos docentes. A reestruturação dessas políticas avaliativas daria, segundo Battini 

(2011, p.91), a dimensão da forma como o trabalho do professor universitário se modifica, 

agora focado nos pressupostos da produtividade.  
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Apesar de trazer constatações importantes que ajudam a compreender o processo de 

intensificação do trabalho docente, a autora não desenvolve na sua discussão as relações mais 

estruturais entre a avaliação, o produtivismo e a intensificação do trabalho docente, passando 

pelos projetos de universidade, ciência e tecnologia em disputa nos governos nacionais e as 

determinações internacionais. Neste contexto, também não destaca que há especificidades 

entre as áreas do conhecimento e sua maior ou menor aproximação com setores produtivos. 

Sobre o chamado “produtivismo acadêmico”, há um uso excessivo do termo, apesar da autora 

não partir de uma discussão muito bem definida e fundamentada sobre o que de fato se quer 

dizer. Em algumas partes do texto, a autora permite subentender que o produtivismo estaria 

em todos os âmbitos acadêmicos, não só na produção de atividades ligadas à pesquisa, 

conforme a seguinte passagem:   

 
Decorrente desse contexto temos, como fruto do produtivismo acadêmico, 

um processo de intensificação, precarização e descaracterização do trabalho 

do professor universitário, que tem gerado indicativos de um novo 

entendimento sobre a sua identidade (ibid., p.109).  

 

 As transformações da atividade de pesquisa na universidade pública também 

influenciaram a pesquisa em nível de graduação, na iniciação científica. É o que afirma 

Santos (2013) em sua tese intitulada “Mudanças na graduação da universidade pública: A 

nova prática da iniciação científica”, cujo objetivo foi “[...] analisar a prática da Iniciação 

Científica no contexto de expansão da educação superior no Brasil” (SANTOS, 2013, p.16). 

Para Santos (2013, p.15), há uma precoce mobilização para enriquecer o currículo lattes 

perante os alunos, movimento que revela uma formação que, desde muito cedo, alimenta um 

tipo de aluno potencialmente competitivo e que tende a individualizar-se no que se refere as 

suas práticas de produção científica.  

 A ampliação das relações comerciais do país demandou a formação de uma mão de 

obra qualificada conforme parâmetros internacionais, cujo objetivo seria “[…] explorar as 

riquezas naturais existentes, transformando-as em produtos comercializáveis para possíveis 

políticas de exportação, além de contribuir para o desenvolvimento econômico do país” (ibid., 

p.44). Para tanto, o ponto de partida nas universidades seria a formação de novos 

pesquisadores e a iniciação científica teria o papel de formar jovens pesquisadores capazes de 

contribuir para o aumento da produção científica do país. Nesse contexto, ao se pensar nos 

objetivos do programa de iniciação científica, o intuito do mesmo deixa de ser formar o aluno 

na pesquisa e passa a ser substituído:  
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[...] pelo sentido utilitarista de inserir o aluno nas práticas ardilosas do 

produtivismo, atualmente muito enaltecido na pós-graduação stricto sensu. 

O professor e o aluno envolvidos em pesquisa, em face de tal contexto, 

produzem e reproduzem a política e a cultura da instituição em que atuam. 

Parecem transformar-se em protagonistas executores de uma prática de 

pesquisa conformada aos interesses e perfis gestados pelo novo fazer 

científico, que tem, no produtivismo acadêmico, a materialização da 

racionalidade econômica condutora das mudanças na universidade, nos 

últimos dez anos. Pode-se dizer que, ao mesmo tempo que esses sujeitos 

incorporam as orientações das políticas oficiais no seu cotidiano, também 

criam formas de consentimentos e/ou resistências às regras estabelecidas 

pelo sistema (ibid., p. 112). 
 

 O foco na flexibilização do trabalho docente diante da consolidação da dimensão 

mercantil nas instituições públicas também foi lembrado por Silva (2009) em seu trabalho 

intitulado “A metamorfose do trabalho docente no ensino superior: entre o público e o 

mercantil”, cujo objetivo foi “[...] buscar a tendência do trabalho docente no Ensino Superior 

no Brasil face às mudanças nas relações sociais de produção sob o imperativo da 

financeirização, suas implicações na reestruturação produtiva e desdobramentos nas políticas 

neoliberais no país” (SILVA, 2009, p. 10). A autora põe em evidência a complexidade que 

hoje envolve a definição de uma universidade pública, da mesma forma que é complexo 

perceber os mecanismos da privatização no interior dela. Logo, não basta a definição de seu 

estatuto jurídico para garantir que a universidade seja pública, se “[…] na prática, ela está 

sendo privatizada e isto pode estar acontecendo sob diversas formas de administrar, de 

financiar, de ter ou não autonomia, de avaliar/produzir/transmitir conhecimento, de ser ou 

não/exclusiva ou parcialmente mantida pelo fundo público” (ibid., p.64).  

 Na atual conjuntura de hegemonia do capital financeiro, da reestruturação produtiva e 

de sua operacionalização no âmbito das políticas neoliberais, a educação foi alçada a “[…] 

artefato de primeira necessidade, a moeda de troca no fragmentado e ‘flexível’ mercado de 

trabalho” (ibid., p.73). Nesse contexto, a autora aponta para uma tendência de “simplificação” 

do trabalho docente, conforme seguinte passagem:  

 

Na perspectiva dessa educação fetiche, o trabalho docente subsume aos 

misteriosos poderes de transformação individual e coletiva apregoados na 

venda dessa mercadoria. Destarte, não aparece o trabalho concreto do 

professor na construção do futuro, do ‘progresso’, da propalada aquisição de 

conhecimentos e competências necessárias ao sucesso no mercado de 

trabalho e ao empreendedorismo - atributos educacionais requeridos pela 

ideologia neoliberal. Tais expectativas são depositadas na educação como 

um produto efetivamente reconhecido pelo seu valor de uso, mas que, ao 

mesmo tempo, é alienado do seu produtor, o professor, que, afinal, é o 

responsável pela condução do processo educativo. Contudo, é como valor 

(de troca e fonte de lucro) que a mercadoria educação é posta à venda no 
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mercado pelos empresários dessa área. Nessa mercadoria oblitera-se o 

trabalho docente, o concreto (qualidade, especialização do trabalho), e o que 

ressalta é o trabalho abstrato, o trabalho em geral (como qualquer outro, sua 

dimensão social). Assim, é naturalizado o trabalho do professor como um 

meio de educar os cidadãos em geral (seres com direitos iguais perante a lei). 

Entretanto, não se leva em conta que esse é um trabalho realizado numa 

sociedade de classes e que, por isso, estar-se-á formando, na realidade 

prática, gerações de dirigentes e dirigidos, governantes e governados, patrões 

e empregados e que, portanto, o projeto político-educacional, ao privilegiar 

os interesses de uns, estará desconsiderando os interesses de outros, posto 

que antagônicos enquanto interesses de classe (ibid., p. 73-74). 
 

 A tendência à “simplificação” do trabalho docente em nível superior está mais 

consolidada no setor privado, visto que o mesmo está sob controle direto do capital. Contudo, 

Silva (2009, p. 169) aponta para elementos que também podem explicar esse fenômeno no 

setor público, diante da lógica mercantil e das estratégias privatizadoras adotadas pelos 

governos no Brasil desde a ditadura militar. O trabalho docente também tende à simplificação 

no setor público estatal, na medida em que a lógica e estratégias mercantis se expandem nessa 

área. Por consequência, diante da crise fiscal do Estado e das políticas neoliberais, o Estado 

cada vez mais se desobriga de sua função de financiador e fornecedor de educação superior e 

“[…] direciona o ensino, a pesquisa e a extensão dentro da lógica unidimensional do 

mercado” (ibid., p. 169). Esse aspecto, segundo Silva (2009, p. 172), tem levado a 

universidade pública brasileira a uma crise de identidade, ao lhes serem atribuídas 

características do mercado como competitividade e produtividade, que gradativamente vão se 

impondo como práticas e um meio regulador do cotidiano das relações universitárias.  

 O processo de crise de identidade da universidade pública brasileira também foi 

lembrado por Oliveira (2000), em sua tese intitulada “A reestruturação da educação superior 

no Brasil e o processo de metamorfose das universidades federais: O Caso da universidade 

federal de Goiás (UFG)”, que buscou:  

 

[...]identificar e interpretar as mudanças que se sucedem na organização 

tempo-espaço das atividades acadêmicas e na identidade institucional da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), com base em alterações que se 

processam nos padrões de gestão, financiamento, avaliação, currículo, 

pesquisa e pós-graduação (OLIVEIRA, 2000, p.16). 

  

 A partir da análise das políticas para educação superior implementadas especialmente 

no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), Oliveira (2000, p.18) 

destaca que a diferenciação e a diversificação do sistema universitário nacional surgiram 

como alternativa de solução para o aumento da demanda de vagas nas universidades e para a 



59 

  

massificação da educação superior. A expansão do sistema e a integração de diferentes 

procedimentos de avaliação, credenciamento e recredenciamento, objetivando a produção de 

um sistema baseado na flexibilidade, competitividade, diferenciação e avaliação, são adotadas 

como política fundamental do MEC no campo da educação superior. Neste sentido, em que 

pese a existência de mecanismos históricos de convergência que assegurem a unidade do 

sistema (como a organização baseada no tripé ensino-pesquisa-extensão, a carreira única, a 

autonomia universitária, o modelo de gestão democrática, entre outros), Oliveira (2000, p.19-

20) observa que está em curso, a intensificação do processo de diversificação e diferenciação 

no próprio conjunto das universidades federais, o que ocasiona diferenças essenciais nas 

atividades, serviços, produtos e nas alternativas de solução para os problemas encontrados. As 

diferenças também fizeram realçar a competição no interior das universidades federais, na 

busca por maior distinção institucional.  

 Diante da inserção do professor neste contexto, Oliveira (2000) traz reflexões 

importantes, embora não as aprofunde. Ao analisar o trabalho do professor (sob a perspectiva 

do trabalho não-material) à luz da teoria da mais-valia de Marx, Oliveira (2000, p.51) aponta 

duas possibilidades de análise do que ele chama de “trabalho acadêmico”: a primeira, diz 

respeito a sua capacidade de resultar em produtos/mercadorias (livros, produtos culturais, 

artísticos, científicos e tecnológicos), e a segunda, diz respeito a não-separação do produto do 

ato de produção (o chamado “trabalho educativo”). No primeiro caso, o autor afirma 

enfaticamente que há uma ampliação da “[...]subordinação formal e, até real, da produção do 

trabalho acadêmico, nas IES públicas, ao capital produtivo” (ibid., p.51), contudo, sem 

estabelecer e aprofundar a discussão sobre os nexos que vinculam o trabalho acadêmico ao 

trabalho produtivo. Já no segundo caso, a subordinação tende a ser de maneira limitada, em 

virtude da própria natureza do trabalho acadêmico.  

Com direcionamento cada vez maior do sistema universitário às fontes alternativas de 

financiamento (ou até autofinanciamento, por parte dos próprios professores), há também um 

movimento de uma maior subsunção formal e real das IES públicas, no sentido de tornar o 

trabalho acadêmico “mais produtivo” do ponto de vista capitalista. Este seria o norte do 

processo de reforma da educação superior, “[...] tornar a universidade e o trabalho acadêmico 

mais funcionais e produtivos ao capital e ao capitalismo” (ibid., p.51). Este processo resultaria 

no aumento das disputas internas entre grupos de pesquisa e áreas de conhecimento, visando 

uma acumulação de “capital científico”, que segundo autor levaria:   
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[...]os produtores, nesse campo, a buscarem o reconhecimento ou a 

imposição do valor de seus produtos, bem como desacreditar/vulgarizar 

produtos e produtores concorrentes. A luta para adquirir uma posição 

dominante concretiza-se, muitas vezes, mediante ocupação de cargos, 

participação em comissões, busca de verbas, poder político de decisão, 

prêmios de reconhecimento, realização de consultorias etc. Acumular capital 

científico, portanto, representa a forma básica de adquirir essa espécie 

particular de capital tão importante no campo: a autoridade científica, ou 

melhor, a capacidade e a competência científica para falar e agir 

legitimamente (ibid., p.55-56). 

 
 Passando dos impactos do governo Fernando Henrique Cardoso para os impactos dos 

governos petistas, Machado (2013), em sua tese intitulada “O pacto neodesenvolvimentista e 

as políticas de expansão da educação superior no Brasil de 2003 a 2013”, buscou “analisar o 

modo em que as Políticas de Expansão da Educação Superior dos governos petistas encerram 

em si o Pacto Neodesenvolvimentista no Brasil” (MACHADO, 2013, p.20).  

Ainda que a discussão da intensificação do trabalho docente não tenha sido foco 

central da pesquisa, a autora traz uma importante contribuição ao apontar para a necessidade 

de compreender as determinações atuais da educação superior no Brasil de maneira articulada 

ao projeto de nação, no caso em questão da sua análise, baseado no Neodesenvolvimentismo, 

que no âmbito da educação superior aparece sob dois flancos não antagônicos: 1) como um 

espaço para a formação de força de trabalho para as empresas nacionais; 2) como um serviço 

a ser consumido (por dentro do projeto do aumento da capacidade de consumo da classe 

trabalhadora). Machado (2013) destaca que o projeto de nação neodesenvolvimentista pautava 

o aumento de investimentos em ciência e a tecnologia para a inserção do país no mundo 

globalizado. Para isso:  

 

[...]o discurso vai asseverar a importância das políticas estatais direcionarem 

a expansão da Educação Superior pública para as regiões do interior do 

Brasil visando ao desenvolvimento local e à criação de oportunidades de 

inserção mais qualificada no mercado de trabalho para os jovens dessas 

regiões (MACHADO, 2013, p.191). 
  

Ao discutir sobre a intensificação e precarização do trabalho docente, a autora afirma 

que esse processo é um produto da política de expansão da educação superior, citando 

algumas características desse processo:   

 
 [...] estabelecimento de contratos por tempo determinado; insegurança, 

instabilidade e rotatividade; contratação de substitutos, temporários, uso de 

bolsas e de alunos de pós-graduação como docentes nas IES públicas; 

precarização da jornada de trabalho, especialmente pelo regime de hora-aula 

nas instituições privadas e quebra do regime de tempo integral nas públicas; 
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novas estratégias de gestão e de controle do trabalho docente e aumento das 

exigências de produtividade em aulas, publicações, orientações, projetos, 

participação em eventos, apresentações de trabalho, patentes, atividades 

burocráticas e administrativas, entre outros; estagnação de salários e 

contratação desregulamentada, nivelamento por baixo e não levando em 

conta as titulações acadêmicas; aumento da relação professor/aluno mediante 

ampliação da carga em sala de aula, ampliação do número de turmas e 

alocação de mais alunos por turma; carga horária excessiva de trabalho; além 

de situações de assédio moral por parte de patrões, diretores/chefes e até 

mesmo por parte de alunos; etc. (MACHADO, 2013, p.164). 

 

  A autora cita que esses problemas também têm atingido a pós-graduação, sobretudo na 

relação de financiamento de pesquisas a partir da lógica da editalização e do 

empreendedorismo docente. De maneira geral em sua análise, Machado (2013) concentrou-se 

mais na leitura aprofundada das políticas implementadas e do aspecto ideológico, sem 

aprofundar a discussão entre o projeto neodesenvolvimentista e a política de ciência e 

tecnologia, destacando os setores/áreas do conhecimento que têm sido mais privilegiadas. 

 Em resumo, podemos destacar a partir dos trabalhos analisados alguns pontos que nos 

ajudam a compreender as variadas expressões da intensificação do trabalho docente na 

educação superior:  

 

1. Há níveis distintos de intensificação do trabalho docente, apesar do desenvolvimento 

de um processo de intensificação do trabalho em nível geral, decorrente, dentre outros 

fatores, da limitação de financiamento e redução do quadro de funcionários em 

relação a demanda de trabalho. Diante desse contexto, a intensificação do trabalho 

surge também em decorrência de novas atribuições, além das atividades-fim (ensino, 

pesquisa e extensão);  

2. A aplicação de novas formas de gestão e gerenciamento da força de trabalho, próprias 

de contextos empresariais, nas instituições públicas de educação superior, sobretudo 

no estabelecimento de critérios de avaliação de desempenho, inclusive como 

determinantes na progressão da carreira;  

3. No âmbito da pós-graduação, as políticas de avaliação articuladas ao financiamento de 

programas e projetos apontam como principal foco a capacidade do professor no 

processo de produção acadêmica, visto que ele é responsável, de maneira direta ou 

indireta, por parte considerável dos requisitos avaliativos da CAPES. Logo, diante do 

contingenciamento financeiro nas universidades públicas, em especial, em relação as 

verbas que são destinadas à pesquisa, o professor adquire um novo padrão de atuação, 

marcado pelo empreendedorismo, na disputa de editais ou outras formas de 
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financiamento, a fim de garantir melhorias nas condições objetivas de trabalho;  

4. Ainda que haja um direcionamento político externo comum nos rumos das 

universidades, as políticas aguçaram a diversificação e diferenciação institucional nas 

universidades públicas. No interior das instituições, se acirram as disputas de poder 

entre áreas do conhecimento e entre docentes, na busca por estratégias que garantam 

melhores condições de trabalho e influências políticas nas decisões.    

5. Diante da flexibilização da relação público/privado no que se refere às políticas para 

educação superior, a constituição das IFES torna-se cada vez mais complexa, de 

modo que o estabelecimento de seu estatuto jurídico, por si só, não apanha as 

múltiplas determinações presentes no trabalho docente. Neste sentido, a 

caracterização do trabalho docente em instituições públicas como um trabalho não 

produtivo, ou seja, como um serviço prestado ao Estado sem fins lucrativos, mostra-

se em transformação, diante da inserção do capital privado por dentro das políticas de 

fomento à pesquisa e inovação.  

 

De maneira geral, as pesquisas retratam as variadas expressões e contradições das 

universidades pública brasileira e as constatações do processo de precarização e intensificação 

do trabalho docente. Contudo, algumas dessas pesquisas, especialmente de SILVA (2008), 

SILVA (2009) e OLIVEIRA (2000) trazem apontamentos importantes que ajudam a pensar a 

relação entre a intensificação do trabalho docente e as políticas de CT&I por meio de 

diferentes vieses.  

Silva (2008) destaca o alinhamento das políticas de Estado ao setor produtivo 

(sobretudo pelo financiamento à pesquisa) como um dos fatores que interferem diretamente 

na configuração do trabalho docente na educação superior. Através da análise dos planos 

nacionais de pós-graduação, em especial do período 2005-2010, Silva (2008, p. 68-69) chama 

a atenção para o discurso que aponta na pós-graduação um espaço estratégico para disputa de 

mercado internacional, por meio da inovação tecnológica, conforme seguinte trecho:  

As atividades de pesquisa científica, tecnológica e inovação são hoje 

componentes fundamentais de uma presença atuante e autônoma, como 

nação, e da agregação de valor a produtos e processos, com reflexos diretos 

nas possibilidades de inserção competitiva no mercado mundial. O 

desenvolvimento científico e tecnológico tornou-se, com isso, um fator 

determinante na geração de renda e na promoção de bem-estar social. Não 

por acaso, muitas nações se referem à Ciência e Tecnologia como uma 

questão de poder, capaz de dividir o mundo entre os países produtores de 

conhecimentos e tecnologias e aqueles que, no máximo, conseguem copiá-

las. Ciência e Tecnologia compõem hoje dimensão estruturante do 
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desenvolvimento nacional - alavanca crucial para o Brasil superar as 

desigualdades que marcam a sua inserção no sistema internacional. 

(BRASIL, 2004, p. 46 apud SILVA, 2008, p.69, grifos da autora).  

 

Nesse sentido, valoriza-se na pós-graduação os campos de disputa na correlação de 

forças internacionais, como a indústria de softwares, fármacos, microeletrônica, biotecnologia 

e nanotecnologia. Ainda sobre o PNPG 2005-2010, a autora questiona qual a tônica do 

documento em relação aos objetivos da pós-graduação e o significado do trabalho docente.  

Argumenta que existe uma linha de pensamento que percorre todo o plano e que parece dar 

uma costura geral. Esta linha aponta que a produção da ciência, tecnologia e inovação 

constitui “[…] a alavanca do crescimento econômico do país” (SILVA, 2008, p. 70).  

Como parte significativa da produção científica é feita em Universidades (em especial, 

as universidades públicas), o docente torna-se protagonista chave para o cumprimento desse 

objetivo. Tal atributo poderia ser considerado um avanço para a promoção da independência 

do país, diante do quadro histórico de submissão e exploração por potências externas. 

Contudo, o alinhamento do país às determinações de organismos internacionais que controlam 

a economia mundial, sob uma perspectiva neoliberal, dificulta o discernimento na política de 

pós-graduação daquilo que é, de fato, um investimento que visa desenvolver a autonomia do 

país diante do cenário internacional ou que apenas reproduz uma política de submissão ao 

capital privado.  

 Conforme citamos no parágrafo anterior, o atrelamento da produção econômica à 

produção de ciência e tecnologia nas universidades atribui ao docente alguns papéis e 

atividades específicas. Este processo em desdobramento, para Silva (2008, p.71), resulta na 

valorização do “pesquisador de inventos”, ou seja, aquele que está vinculado às áreas 

propícias ao desenvolvimento das pesquisas aplicadas, capazes de gerar a chamada inovação. 

Diante disso, surge um paradoxo:  

 

[...] ao mesmo tempo em que a LDB de 1996 (art. 66) aponta a Pós-

Graduação como lócus da formação de professores da educação superior, 

impele-se à formação de pesquisadores em sentido estrito e pragmático, o 

que pode criar uma lacuna para o desenvolvimento do campo pedagógico 

(SILVA, 2008, p.71). 

 

Já Silva (2009) busca explicar como o processo de mundialização do capital e a 

hegemonia do capital financeiro influencia o trabalho docente no serviço público, sob 

comando direto do Estado e não do capital. Trata-se, como ela afirma, de um problema 

teórico, pois só é produtivo para o capital o trabalho que produz mais-valia. Todo trabalho 



64 

  

produtivo é assalariado, mas nem todo trabalho assalariado é produtivo, como no caso em 

questão, um serviço ofertado numa instituição pública. No entanto:  

 
[...] o contexto brasileiro de políticas públicas neoliberais colocava em 

evidência uma ação privatizadora da educação superior pública, o que 

permitia indagar acerca dos limites da conceituação de público e privado e, 

portanto, de alargamento do espaço de intervenção do capital (SILVA, 2009, 

p.13).  

 

Um desses espaços de intervenção do capital nas universidades públicas têm sido o 

financiamento de pesquisas, alinhado aos mecanismos de administração e gerenciamento 

empresariais, conforme afirma Silva (2009, p. 70-71) a partir de análise do ordenamento legal. 

Um exemplo citado da privatização do financiamento no âmbito da pesquisa é o projeto que 

resultou na Lei de Inovação Tecnológica (Lei nº 10.973/04), como um mecanismo de 

transferência de tecnologia das universidades e centros de pesquisas para as empresas. Uma 

tendência resultante dessa lei, afirma Silva (2009, p.71), é o favorecimento de grupos que 

focam seu trabalho no atendimento aos interesses das empresas e a naturalização do 

empreendedorismo nas universidades. 

Apesar de problematizar a possibilidade do trabalho docente em instituições públicas 

ser produtivo, Silva (2009), assim como Oliveira (2000), não aprofundam sua explicação no 

sentido de apontar uma possível cadeia produtiva na qual o professor estaria inserido e de que 

forma as políticas fazem mediação entre as empresas e os professores/pesquisadores. Em 

certo momento da pesquisa, na análise das entrevistas, a autora reconhece a possibilidade do 

trabalho docente no serviço público adquirir um viés produtivo, por meio da indução de 

pesquisas aplicadas, conforme a seguinte passagem:  

 

Entretanto, o descaso estatal no Ensino Superior é contornado em áreas do 

conhecimento atraentes para o setor privado. A falta de recursos nessas áreas 

é suprida pela recorrência a parcerias com grandes empresas interessadas em 

financiar os projetos elaborados nas universidades, buscando atender às 

demandas do mercado, conforme é observado na área tecnológica […] Em 

diferentes áreas, a universidade pública estatal se mercantiliza, contudo, 

verbas do setor privado não vão para as universidades indiscriminadamente. 

Ao se firmarem as parcerias público-privadas é a relação mercantil que 

interessa ao empresário. Será nesse contexto que o professor encontrará 

financiamento para o seu projeto, cujo resultado será um produto 

comercializável. Não obstante ser um servidor público, o professor se 

transforma, nessa relação, em um trabalhador produtivo para o capital 

(SILVA, 2009, p.126-127). 

 

 

Diante do que foi exposto a partir da análise das teses e a fim de identificar os 

caminhos que nos ajudam a compreender nosso problema de pesquisa, expomos nos capítulos 
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subsequentes o caminho pelo qual seguimos para compreender de que maneira o processo de 

intensificação do trabalho docente estabelece mediações com a política de ciência, tecnologia 

e inovação.  
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3 CAPÍTULO II – ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA: 

PROJETOS DE UNIVERSIDADE EM DISPUTA  

 

 

 Conforme citamos no capítulo anterior, apontamos para a necessidade de compreender 

o problema da intensificação do trabalho docente a partir das relações contraditórias que 

compõem a formação social brasileira, num determinado estágio de desenvolvimento do 

modo de produção capitalista. Neste sentido, torna-se importante verificar como se 

estabelecem as relações entre a estrutura produtiva, as classes sociais e o Estado brasileiro, 

inserido no capitalismo de maneira dependente.  

A partir da relação supracitada, questionamos: Qual é o papel do Estado na formação 

social brasileira no que se refere às políticas para educação superior, ciência e tecnologia e 

como o professor se insere nesse processo? Para buscar as respostas para tais questionamentos, 

inicialmente realizamos uma discussão sobre o imperialismo, enquanto fase mais 

desenvolvida do capitalismo e suas determinações sobre o Estado e as políticas públicas. Em 

seguida, nos debruçamos sobre o estudo das formas em que o Brasil se insere na disputa de 

projetos econômicos internacionalmente e nacionalmente, e como estas disputas 

determinaram os projetos e as políticas de educação superior, ciência e tecnologia.    

 

3.1 IMPERIALISMO E O PAPEL DO ESTADO: CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

 Para compreender as determinações que forjam a formação social brasileira, que tem 

como expressões o atual estágio de desenvolvimento do trabalho, em geral, e o trabalho 

docente nas universidades públicas, em particular, é fundamental reconhecer o estágio de 

desenvolvimento do capitalismo e como o Brasil se insere no contexto das relações 

internacionais de produção. Conforme citamos anteriormente, não partimos de uma 

concepção genérica de capitalismo, mas sim de um determinado grau de seu desenvolvimento, 

resultante do acirramento das disputas pelo mercado mundial, sobretudo a partir do final do 

século XIX, adentrado no século XX e ganhando novas determinações no século XXI. Sobre 

este período, alguns autores denominaram capitalismo monopolista ou imperialismo que, 

conforme afirma Lenin (2012, p.124), possui alguns traços particulares fundamentais, do 

ponto de vista econômico, a saber: (1) concentração da produção e do capital, resultando no 

aparecimento de monopólios31; (2) fusão do capital bancário ao capital industrial, tendo como 

                                                 
31 Sobre este processo, Lenin (2012) descreve, a partir de dados industriais da Alemanha, Inglaterra e Estados 

Unidos, que o aumento na proporção das indústrias e a concentração da produção também veio acompanhado da 
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um produto a oligarquia financeira, fruto da hegemonia do capital financeiro; (3) constante 

exportação de capitais, além da exportação de mercadorias; (4) formação de associações 

internacionais monopolistas, partilhando o mundo entre si e; (5) a partilha territorial do 

mundo entre as grandes potências capitalistas. 

  Em resumo, o imperialismo é o capitalismo no qual seu estágio de desenvolvimento é 

demarcado sobretudo pela hegemonia dos monopólios e do capital financeiro. Monopólios 

estes sustentados por cartéis32 e trustes33, que estabelecem acordos sobre condições de vendas, 

preços, prazos de pagamentos, quantidade de produtos a fabricar, repartindo mercados de 

vendas e lucros entre as diferentes empresas. Lenin (2012) destaca a capacidade das 

associações monopolistas de realizarem inventários aproximados de todas as fontes de 

matéria-prima de vários países de todo o mundo e de se apropriarem dessas fontes, por meio 

da monopolização da mão de obra especializada e das vias e meios de transporte, como as 

                                                                                                                                                         
concentração das forças produtivas em sua forma mais desenvolvida, em especial, a força motriz a vapor e 

elétrica. Logo, na maioria dos países desenvolvidos (exceto naqueles em que as empresas nacionais foram 

privilegiadas, em virtude de elevadas taxas alfandegárias, como na Alemanha e, em alguma medida, nos Estados 

Unidos) o monopólio surge inicialmente em decorrência da redução do número de empresas em condições de 

concorrência, sendo a maior parte delas submetidas às associações patronais, cartéis e trustes. Marx no livro III 

de “O Capital” já tratava das movimentações que levariam à concentração do capital e a centralização da 

produção. Ao tratar do papel do crédito na produção capitalista (capítulo XXVII), Marx (1981, p.504) destaca o 

desenvolvimento das sociedades por ações a partir de 3 observações: (1) A grande expansão da escala de 

produção e das empresas, sendo impossível de ser atingida por capitais isolados, ao mesmo tempo que as 

empresas que antes eram governamentais passam a se constituir por sociedades; (2) O capital assume então a 

forma de capital social, ou seja, “[...] capital de indivíduos diretamente associados [...]” (ibid., p.505), em 

oposição ao capital puramente privado e as empresas passam a ser sociais em contraste com as empresas 

privadas. “É a abolição do capital como propriedade privada dentro dos limites do próprio modo capitalista de 

produção” (ibid., p. 505); (3) A transformação do capitalista diretamente ativo em mero dirigente, “[...] 

administrador do capital alheio, e dos proprietários de capital em puros proprietários, simples capitalistas 

financeiros” (ibid., p.505). Nas sociedades por ações, a função e a propriedade do capital estariam dissociadas.  
32 A formação dos cartéis é um dos elementos fundamentais do capitalismo monopolista, revelando os limites da 

livre concorrência, sem, contudo, eliminá-la. Lenin (2012, p.44) destaca três momentos na história dos 

monopólios: (1) entre os anos de 1860 e 1870, nos quais predominavam o mais alto grau no desenvolvimento da 

livre concorrência e a quase inexistência dos monopólios; (2) a partir da crise dos anos de 1873 houve um longo 

período no desenvolvimento dos cartéis, mas ainda sem tanta consistência e; (3) o auge do seu desenvolvimento, 

no fim do século XIX, agravado pela crise dos anos de 1900 e 1903, tornando-se uma das bases de toda a vida 

econômica. É justamente nesta fase final de desenvolvimento do capital monopolista que se formam 

combinações deliberadamente orientadas para a dominação da concorrência que, diante do quadro de 

centralização, torna-se cada vez mais severa e perigosa para os que se mantiveram. Para alcançar esse objetivo, é 

necessário, conforme afirma Sweezy (1983, p.203-204), a transferência ou limitação da independência de ação 

das empresas participantes, orientando-se a partir de uma política unificada e definida. O cartel típico possui uma 

comissão central com incumbência de estabelecer preços e quotas de produção, além de punir aqueles que 

violarem as regras. A independência dos membros pode ser ainda mais limitada por meio da centralização de 

compras e vendas num único agente, centralizando o controle na comissão central, distribuindo lucros conforme 

fórmulas pré-estabelecidas e até fechando fábricas ineficientes. Quando esta forma de organização se estabelece, 

o cartel se aproxima de uma fusão total.  
33 O truste é uma forma de organização mais rigorosa do que o cartel, no qual “[...]os donos de uma maioria de 

ações de várias sociedades anônimas independentes passam suas ações para um grupo de depositários, em troca 

de um certificado de depósito. Os depositários administram as companhias e os portadores dos certificados 

recebem os dividendos” (SWEEZY, p.1983, p.204). Dessa maneira, o alinhamento completo de políticas das 

companhias é realizado sem que a identidade legal e comercial dos constituintes seja prejudicada, como nos 

cartéis.   
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ferrovias na América e as companhias de navegação na Europa e na América. Resultante 

desse processo, amplia-se a socialização da produção e, em particular, os processos de 

inovação e aperfeiçoamentos técnicos, contudo sua apropriação torna-se cada vez mais 

privada. É, conforme afirma Marx (1981, p.507) ao tratar das sociedades por ações, a negação 

do modo capitalista de produção dentro dele mesmo, e por consequência, uma contradição 

que se elimina a si mesma, evidenciando que tal processo trata-se de uma transição para uma 

nova forma de produção:  

 

Esta fase assume assim aspecto contraditório. Estabelece o monopólio em 

certos ramos, provocando a intervenção do Estado. Reproduz nova 

aristocracia financeira, nova espécie de parasitas, na figura de projetadores, 

fundadores e diretores puramente nominais; um sistema completo de 

especulação e embuste no tocante à incorporação de sociedades, lançamento 

e comércio de ações. Há produção privada, sem o controle da propriedade 

privada (MARX, 1981, p.507). 

 

 Apesar do protagonismo ainda assumido pela produção mercantil nos primeiros anos 

do século XX, as transações financeiras começam a ocupar uma posição de destaque como 

fonte de lucro. Logo, pensar a lógica do capitalismo monopolista demanda considerar o papel 

ocupado pelos bancos. O desenvolvimento dos bancos neste período proporciona uma 

transformação do seu papel nas relações econômicas mundiais: de numerosos intermediários 

nos pagamentos para um número reduzido de monopolistas, detendo quase todo o montante 

de capital-dinheiro do conjunto de capitalistas e pequenos patrões. No contexto da 

concentração capitalista moderna, os grandes estabelecimentos, em especial os bancos, não só 

absorvem os pequenos como também “[…] os ‘incorporam’, os subordinam, os incluem no 

‘seu’ grupo, no seu ‘consórcio’ […] por meio da participação no seu capital, da compra ou da 

troca de ações, do sistema de créditos” […] (LENIN, 2012, p.57).  

 Esse novo papel dos bancos se deve especialmente à constituição de uma estreita 

relação com empresas comerciais e industriais, mediante a aquisição de ações através do 

sistema de participação e de investimentos. Ao mesmo tempo que as indústrias passam a 

depender dos bancos, pois parte do capital industrial são provenientes destes, os bancos 

também se veem obrigados a investir na indústria uma parte significativa do seu capital. 

Quanto mais amplas as relações que um banco estabelece e quanto maior o seu poder de 

influência, mais eficiente este será ao pôr em prática seu plano de eliminar a concorrência e 

estabelecer monopólios. A contrapartida da centralização do capital na esfera industrial 

encontra-se no crescimento das unidades bancárias, tornando-se cada vez maior. Desse 
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processo, surge a união entre ambos os setores através de diretorias comuns ou comunidades 

de interesse, relacionando grandes banqueiros e capitalistas industriais.  

A predominância do capital financeiro em relação às outras formas de capitais implica 

no predomínio do rentista que vive de rendimentos provenientes do capital-dinheiro, do 

industrial e de todos aqueles que participam na gestão do capital de maneira direta. Implica 

também numa situação de privilégio de poucos Estados, financeiramente poderosos em 

relação aos demais, criando uma rede internacional de dependências e uma ampliação das 

relações do capital financeiro, por meio da exportação de capitais excedentes.  

As bases para a exportação de capitais já estavam estabelecidas, visto que parte dos 

países economicamente atrasados já estavam incorporados na circulação de mercadorias do 

capitalismo mundial, com a constituição de ferrovias (em sua maior parte com capitais 

internacionais, como no Brasil 34 ) e as condições elementares para o desenvolvimento 

industrial. Nestas circunstâncias, o lucro era extremamente elevado diante da escassez de 

capitais, preços de terras, salários relativamente baixos e matérias-primas baratas. A 

exportação de capitais foi determinante para o desenvolvimento do capitalismo nos países que 

receberam tais investimentos, ao mesmo tempo que geravam vantagens para os países 

exportadores. Vantagens estas que eram muitas vezes estabelecidas nas cláusulas de 

empréstimos, como a determinação de que parte do valor repassado fosse gasto na compra de 

mercadorias do país credor. Assim, a exportação de capitais também se tornou o meio para a 

exportação de mercadorias.  

 Sob a lógica supracitada, as associações monopolistas não só dominavam os mercados 

internos, mas também os externos, ampliando suas esferas de influência a níveis nunca vistos, 

aumentando o grau de concentração35 sobretudo após os anos de 1900. Diante da hegemonia 

                                                 
34 Segundo Foot e Leonardi (1982, p.53), com a aproximação do final do século XIX, houve um aumento do 

fluxo de capitais estrangeiros e o aumento do grau de controle exercido por empresas, sobretudo britânicas, em 

relação aos setores básicos da economia brasileira. Grande parte das estradas de ferro no Brasil foram 

construídas com empréstimos feitos em Londres. “Devido à baixa das taxas cambiais, a própria Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro, constituída por capital nacional, viu-se forçada a tomar emprestado 150.000 libras 

em 1878; saldou seu empréstimo no prazo estipulado, pagando, porém, ‘mais do que o dobro da quantia em mil-

réis originalmente emprestada’. Outras não puderam saldar suas dívidas e foram encampadas pelos ingleses, 

como a Companhia Estrada de Ferro de Leopoldina, fundada por brasileiros em 1872 e hipotecada pelos credores 

britânicos em 1897” (FOOT e LEONARDI, 1982, p.52-53). Contudo, a principal influência de capitalistas 

ingleses em terras brasileiras não se deu por meio dos empréstimos, mas sim no campo dos investimentos diretos 

no sistema de transportes. Além das ferrovias, os ingleses controlavam as maiores firmas de exportação e 

importação, as companhias de navegação, as agências de seguro e também bancos financiadores.  
35 Lenin (2012, p.99 – 100) cita o caso da indústria elétrica. Essa indústria teve seu maior destaque nas potências 

capitalistas de desenvolvimento mais recente, naquela época, os Estados Unidos e a Alemanha. Neste último, a 

crise dos anos 1900 contribuiu significativamente para a concentração nesse ramo industrial, em especial, pelo 

papel ocupado pelos bancos no aceleramento da quebra das empresas relativamente pequenas e na absorção 

destas pelas grandes empresas. Antes deste período, existiam sete ou oito grupos na indústria elétrica, cada qual 

composto por várias sociedades e financiados por até onze bancos. Por volta de 1908 a 1912, todos esses grupos 
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de poucos grupos organizados, foram estabelecidos acordos internacionais entre tais 

associações objetivando a partilha do mercado mundial e, em alguns casos, até o intercâmbio 

de invenções e novas experiências produtivas. Tais acordos, contudo, não excluíam a 

possibilidade da realização de novas partilhas, a depender do movimento da correlação de 

forças na conjuntura política e econômica mundial, em consequência do avanço desigual do 

desenvolvimento, de guerras ou de crises. Não só não excluíam a possibilidade de novas 

partilhas como tornou-se um movimento inevitável, diante do esgotamento das ocupações via 

política colonial. Em paralelo às possessões coloniais das grandes potências, existiam 

colônias de Estados menos desenvolvidos e Estados “semicoloniais” (que gozavam de relativa 

independência política), objetos imediatos de novas partilhas, amarrados por meio de malhas 

da dependência financeira e diplomática:  

 
O capital financeiro não está interessado apenas nas fontes de matérias-

primas já descobertas, mas também em fontes em potencial, pois, nos nossos 

dias, a técnica avança com uma rapidez incrível, e as terras não aproveitáveis 

hoje podem tornar-se terras úteis amanhã, se forem descobertos novos 

métodos (para tal fim, um grande banco pode enviar uma expedição especial 

de engenheiros, agrônomos etc.), se forem investidos grandes capitais. O 

mesmo acontece com a exploração de riquezas minerais, com os novos 

métodos de elaboração e utilização de tais ou tais matérias-primas […]. Daí 

a tendência inevitável do capital financeiro em ampliar o seu território 

econômico e até o seu território geral (LENIN, 2012, p.118). 

  

 Este aspecto aponta também outro traço importante: o entrelaçamento entre os 

monopólios privados e monopólios de Estado, formando um todo, de modo que “[…] tanto 

uns quanto outros não são na realidade mais do que diferentes elos da luta imperialista travada 

pelos maiores monopolistas pela partilha do mundo” (ibid., p.105), lutas estas que podem ser 

travadas de várias formas e com níveis distintos de forças, mas que essencialmente refletem as 

contradições e os antagonismos das lutas de classes. Diante deste contexto, no quadro da 

disputa internacional, os interesses do capital são rapidamente incorporados em termos de 

política estatal, de modo que tais antagonismos assumem também a forma de conflitos entre 

Estados e entre nações como um todo.  

Portanto, precisamos pensar qual o papel do Estado e como ele se insere no contexto 

do capitalismo monopolista. Vejamos de maneira breve como alguns autores desenvolveram 

suas teorias de Estado. Sobre essa questão, Gruppi (1986), ao considerar as principais 

concepções que surgiram no processo de construção do Estado burguês moderno36, indaga se 

                                                                                                                                                         
se fundiram em um ou dois grandes grupos. 
36 Dentre elas, as desenvolvidas por Nicolau Maquiavel, Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke, Emmanuel 
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há de fato uma teoria burguesa de Estado, concluindo que há mais justificações ideológicas do 

Estado, seja ele existente ou que se pretendia construir, do que uma teoria científica que 

explicasse como, por que e por quais motivos nasce o Estado e qual sua verdadeira natureza. 

Maquiavel, um dos primeiros a discutir sobre o Estado, ao considerar a realidade de sua época 

na Itália (fragmentada em uma série de Estados pequenos e a caminho de perder sua 

independência nacional), defendia a construção do Estado absoluto, e que este deveria ser o 

processo real de formação dos Estados unitários e modernos, com suas próprias características, 

suas técnicas e suas próprias leis. O Estado deveria fazer política considerando a natureza 

imutável dos homens, fundando uma nova moral, a moral do cidadão, “[...]do homem que 

constrói o Estado; uma moral imanente, mundana, que vive no relacionamento entre os 

homens” (GRUPPI, 1986, p.11). Para Maquiavel, um dos principais fundamentos do poder do 

Estado se estabelece no terror.  

  Passando pelos teóricos que buscavam construir os fundamentos da teoria moderna 

do Estado, destacam-se os contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau. Defensor do 

absolutismo monárquico, Hobbes parte do pressuposto de que o Estado surge do contrato 

estabelecido entre homens, a fim de evitar a destruição mútua e impedir o desenvolvimento do 

egoísmo. Para o autor, os homens seriam naturalmente animais (lobos, em especial), levados 

pela cobiça do poder, de riquezas e propriedades, sendo potencializados pelo impulso à 

propriedade burguesa. A partir do contrato surge o Estado absoluto, de poder absoluto, para 

estabelecer restrições para os que vivem dentro do Estado e assim obter sua própria 

conservação. Agora, os homens deveriam submeter-se às leis do Estado (e renunciar sua 

liberdade), apesar de ainda estar sujeito às leis da natureza. Para garantir o pacto, o Estado 

concentraria o monopólio da espada.   

A consolidação da Inglaterra como potência mercantil a partir da segunda metade do 

século XVI, ascende uma concepção tipicamente burguesa de Estado, desenvolvida por John 

Locke. Assim como em Hobbes, para Locke o Estado surge de um contrato, que garante sua 

soberania. Contudo, diferente de Hobbes, o contrato faz do Estado um acordo que pode ser 

feito e desfeito. Para tanto, o Estado deve garantir determinadas liberdades, em consonância 

com os direitos naturais do homem, como a propriedade e certa liberdade política e de 

segurança pessoal para exercer a propriedade. Motivados pela conservação das propriedades, 

os homens se juntam em sociedades políticas e se submetem a um governo. Logo, o contrato 

estabelecido entre homens origina não só a sociedade como o próprio Estado, supostamente 

                                                                                                                                                         
Kant, Jean Jacques Rousseau, Benjamin Constant de Rebecque, Charles Tocqueville, Benedetto Croce, Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel. 
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um produto de relações mercantis. Em Locke, conforme argumenta Gruppi (1986), já é 

possível identificar uma diferenciação entre sociedade política (o Estado) e sociedade civil 

(isto é, aquilo que passará a ser chamado de sociedade civil, no século XVIII) e a 

diferenciação entre o público e privado.   

Dentre as concepções liberais que teorizavam sobre o surgimento do Estado moderno, 

destaca-se na segunda metade do século XVIII a concepção democrático-burguesa 

desenvolvida por Jean-Jacques Rousseau. Rousseau também parte de uma condição natural 

dos homens, mas diferente de Hobbes, crê na condição de felicidade, de virtude e liberdade. É 

a civilização que põe em risco tais condições. Era um crítico da sociedade burguesa, apesar de 

não pensar de maneira antagônica à lógica burguesa. A sociedade para Rousseau é também 

produto de um contrato, mas o indivíduo é preexistente, portanto, a sociedade deve servir para 

a expansão da personalidade do indivíduo. Consequentemente, a sociedade não deve criar um 

Estado separado ou distinto de si mesmo. O único órgão soberano é a assembleia, 

representando o povo, assim como os governantes seriam apenas comissários do povo. A 

noção de igualdade é um dos pilares de sua teoria, igualdade perante a lei e a igualdade 

jurídica, reconhecendo inclusive a falta de igualdade econômica como um problema.  

Por fim, destacaremos a concepção de Estado desenvolvida por Hegel. Para Hegel, o 

Estado é o fundamento da sociedade civil e da família, mas não o contrário. Ou seja, “[...] não 

há sociedade civil se não existir um Estado que a construa, que a componha e que integre suas 

partes; não existe povo se não existir o Estado, pois é o Estado que funda o povo[...]” 

(GRUPPI, 1986, p.24). Estado e sociedade civil em Hegel são distintos apenas como 

conceitos, pois parte de uma concepção organicista de Estado. O Estado é também ético, 

como campo de realização do espírito absoluto. Mas não qualquer Estado. Hegel se posiciona 

de maneira crítica em relação ao Estado liberal, em especial por sua concepção individualista 

de liberdade. 

Reconhecemos que as breves definições mencionadas sobre as concepções de Estado 

moderno carecem de maior desenvolvimento, contudo podemos concluir que, apesar das 

diferentes abordagens, há alguns traços em comum entre elas. O principal desses traços é a 

ausência do conteúdo de classe do Estado, o que é compreensivo, pois significaria uma 

denúncia radical que o Estado burguês é na verdade “[...] a dominação de uma minoria contra 

uma maioria; seria admitir que essa liberdade não é a liberdade para todos; que essa igualdade 

é puramente formal, não real, para a maioria dos cidadãos” (GRUPPI, 1986, p.25). Portanto, 

partimos do pressuposto de que o Estado não é, de modo algum, um poder que se impôs e que 

se impõe à sociedade de fora para dentro: 
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É antes 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 ela própria e está dividida por antagonismos 

irreconciliáveis que não consegue conjugar. Mas para que esses 

antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes não se 

devorem e não consuma 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, 2012, p. 213).  

 

 Para além das concepções que afirmam que os homens existem primeiro 

individualmente e depois em sociedade regida pelo Estado por meio de contrato, ou que 

coloca o Estado como agente fundante da sociedade civil, o Estado é, na verdade, produto de 

antagonismos de classes.  

Na medida em que a sociedade passou a ser dividida em classes, sua estrutura passa a 

ser determinada sobretudo por um conjunto de relações de propriedade que, quaisquer que 

sejam elas, geram vantagens materiais para determinadas classes ou segmentos de classes e 

desvantagens para outras. Sob essa lógica, ascende uma instituição especial com força 

necessária para a manutenção desse conjunto de relações de propriedade. Logo, conforme 

argumenta Sweezy (1983, p.189), ao questionarmos de onde vem o Estado, a resposta está no 

fato de ser ele “[...] produto de uma longa e árdua luta na qual a classe que ocupa as posições-

chaves do processo de produção da época predomina sobre suas rivais e modela um Estado 

que imporá as relações de propriedade de seu interesse”. Isso não quer dizer que não haja 

conflitos por dentro do Estado, tanto no que se refere a oposição de interesses de classe 

quanto de segmentos e setores de uma mesma classe, contudo durante longos períodos em que 

uma determinada ordem social possui uma existência relativamente estável, o poder estatal 

tende a ser monopolizado pela classe que é sua principal beneficiária.  

Portanto, conforme foi referenciado, concordamos que, além de ser um instrumento de 

garantia da proteção da propriedade privada, o Estado burguês é um instrumento de 

dominação de classe, não só do ponto de vista político, mas também como um fator de 

relevância no funcionamento da economia. É de se esperar que o Estado no capitalismo seja 

utilizado, em primeira instância, para defender os interesses da classe capitalista, já que o 

mesmo tem por objetivo preservar a estrutura deste modo de sociabilidade. Entretanto, a ação 

estatal pode, em alguma medida, chocar-se com os interesses econômicos imediatos de 

determinados capitalistas ou mesmo de todos, desde que preserve a estrutura do sistema:  
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A limitação legal da jornada de trabalho é um exemplo clássico da ação 

estatal dessa ordem. A intensidade da luta de classes provocada pela 

superexploração da força de trabalho foi tal que se tornaram imperativas 

certas concessões, pela classe capitalista, mesmo ao custo de algumas 

vantagens econômicas imediatas. Com a finalidade de preservar a paz e a 

tranquilidade internas, de reduzir os choques e finalmente evitar os perigos 

de uma revolução, a classe capitalista está sempre pronta a fazer concessões 

através da ação estatal. Pode, é certo, acontecer que a ocasião dessas 

concessões seja uma materialização real da ameaça da revolução. Nesse caso, 

o propósito é restabelecer a paz e a ordem, de forma que a produção e 

acumulação possam continuar ininterruptamente (SWEEZY, 1983, p.193).  

 

 Independente das formas de governo, se mais democráticas ou não, estes são alguns 

dos princípios da ação estatal no capitalismo. É certo que, conforme afirma Sweezy (1983, 

p.194), a chamada democracia revela abertamente os conflitos da sociedade capitalista na 

esfera política, limita a liberdade de capitalistas na utilização do Estado a serviço de seus 

interesses, fortalece a classe trabalhadora em suas pretensões e permite que a mesma 

apresente suas reivindicações que ameaçam a existência do próprio sistema. Diante do 

acirramento da luta de classes, não só os variados setores do capital monopolista tendem a se 

combinar a fim de garantir suas taxas de lucro. O século XX é marcado também pelo 

fortalecimento dos movimentos de trabalhadores a nível mundial, sobretudo por meio dos 

sindicatos, nas lutas por melhores condições de trabalho, redução da jornada, maiores salários, 

entre outras pautas. Contudo, em circunstâncias extremas, tais formas democráticas são 

sacrificadas pela burguesia e seus representantes de Estado. Nestas circunstâncias, alguns 

instrumentos são utilizados, como a forte propaganda nacionalista articulada ao poderio 

militar37, especialmente em contextos de guerras.   

 O crescimento de impérios e o avanço do militarismo representa a ampliação do poder 

do Estado e de suas atribuições, contudo, estando a reboque da anarquia da produção 

monopolista. Sweezy (1983, p.242) argumenta que, conforme as indústrias procuravam 

continuar seu caminho de hegemonia, desafiando as necessidades do sistema como um todo, 

as desproporções se multiplicavam e a “força equilibradora do mercado” não poderia exercer 

sua influência. O Estado então é obrigado a interferir, substituindo a lei da oferta e da 

                                                 
37 Nos países imperialistas, o nacionalismo e o militarismo deixaram de ser a força unificadora interna e se 

transformaram em armas na luta contra grupos capitalistas rivais. O militarismo, em especial, possui também 

consequências econômicas. Neste aspecto, Sweezy (1983, p.236) destaca dois pontos: (1) em primeiro lugar, ao 

estimular o desenvolvimento de determinados setores industriais, como do aço e da construção naval, visando a 

produção de armamentos. Logo, uma política externa mais agressiva pode ser interessante para os capitalistas 

destes ramos, não só por se beneficiarem das encomendas do Estado, mas também por manterem suas taxas de 

lucro asseguradas; (2) em segundo lugar, pela capacidade dos gastos militares constituírem uma força capaz de 

contrabalancear a tendência do subconsumo. Na medida em que a produção de armamentos mobiliza força de 

trabalho e meios de produção, que em outras circunstâncias não haveria demanda, o militarismo garante à alguns 

setores a oportunidade de investimentos lucrativos de capital.    
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demanda por sua própria ação:  

 

Quando uma indústria em decadência, porém, é sede de grandes 

organizações monopolizadoras, com ramificações por todo o sistema 

econômico, as falências e bancarrotas são questão muito mais séria; torna-se 

necessário ao Estado intervir por meio de empréstimos de fundos públicos, 

subsídios e, em certos casos, de propriedade governamental das empresas já 

não-lucrativas. Dessa forma, os Estados capitalistas são forçados a um grau 

sempre maior de “socialismo”. O que é socializado, quase sempre, é o 

prejuízo dos capitalistas (SWEEZY, 1983, p.242). 

 

Conforme citamos nos parágrafos anteriores, com o avanço do domínio econômico e 

político do mundo, o caminho para a hegemonia do Estado por parte dos grandes setores do 

capital monopolista ficou facilitado. Neste sentido, consolidou-se por meio de uma série de 

mecanismos a união orgânica entre os monopólios e o Estado que, por sua vez, passa a 

orientar sua política macroeconômica levando em conta fundamentalmente os interesses da 

oligarquia financeira e de seus monopólios. Isso não representou a eliminação da concorrência, 

mas uma mudança de patamar. Conforme afirma Costa (2013, p.182), os monopólios 

continuavam a travar lutas pela partilha das esferas de influência tanto nos mercados quanto 

no controle de fontes de matérias-primas, sendo esta última a principal causa das guerras, 

sobretudo as duas grandes guerras mundiais. Os monopólios pressionavam seus respectivos 

representantes de Estado para ações militares visando mudanças na correlação de forças na 

partilha econômica do mundo.  

Essa união supracitada institucionalizou-se logo após a grande depressão, entre os 

anos de 1929 e 1933 e, em especial, após a II Guerra Mundial. Neste período, argumenta 

Costa (2008, p.88), o Estado passou a intervir de maneira mais abrangente na economia, 

priorizando determinados setores e organizando amplas áreas da produção, de modo a regular 

a demanda agregada e amenizar os riscos causados pelas crises. A presença decisiva do Estado 

na regulação econômica foi uma das expressões do pacto social-democrata, sobretudo entre 

capital e trabalho, mediado pelos governos. Este pacto baseou-se “[...] num consenso tácito ou 

explícito entre patrões e organizações trabalhistas para manter as reivindicações dos 

trabalhadores dentro dos limites que não afetassem os lucros, e as perspectivas futuras de 

lucro suficientemente altos [...]” (HOBSBAWM, 1995, p.276), de modo a justificar os 

enormes e crescentes investimentos sem os quais o crescimento da produtividade da mão-de-

obra durante a Era de Ouro não poderia ter ocorrido.  

Naquele momento, tratava-se de um pacto favorável para todos os lados. Para os 

patrões, pagar altos salários em tempos de altos lucros mantinha a previsibilidade e tornava o 

planejamento mais fácil, os trabalhadores recebiam bons salários e benefícios que cresciam 
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regularmente, além dos benefícios fornecidos pelo Estado previdenciário. Já os governos 

conquistaram certa estabilidade política e condições favoráveis para a administração 

macroeconômica. A partir desta lógica, as economias dos países capitalistas industrializados 

tiveram altas taxas de crescimento, baseado no consumo de massa articulado ao pleno 

emprego e crescimento real da renda, ancoradas nas políticas de seguridade social bancadas 

por renda pública.  

 Os monopólios acataram essa intervenção, sobretudo em virtude da ameaça soviética, 

também vitoriosa na II Guerra e ocupando um território equivalente a um terço da 

humanidade. Este aspecto também contribuiu para a militarização da economia, conforme 

citamos anteriormente, cujo desenvolvimento aproximou ainda mais o Estado aos monopólios. 

No caso dos Estados Unidos, principal potência econômica do mundo, a construção de armas 

mais sofisticadas, constituindo um potencial bélico hegemônico, mantinha seu poder sobre os 

demais países ocidentais e estimulava a corrida armamentista, sobretudo por parte da então 

União Soviética que investia cada vez mais recursos na produção militar, desviando recursos 

de outras áreas.  

Outro aspecto que esteve intimamente relacionado às grandes guerras mundiais e que 

daremos uma atenção especial diz respeito ao aumento da atividade científica e inventiva, 

sobretudo no contexto da Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra. O período entre 1914 e 

1939 foi marcado por um crescimento econômico desacelerado e pela redução do ritmo de 

inovação tecnológica, apesar da inicial aceleração da atividade de descoberta e invenção, em 

decorrência da segunda revolução científica.  

O desenvolvimento armamentista então começou a absorver parte considerável dessa 

reserva de invenções, chegando inclusive a criar pré-condições para o processo inventivo38. 

Esta relação possibilitou a ampliação do número de laboratórios de pesquisa controlados por 

empresas, em especial, nos Estados Unidos. Segundo dados apresentados por Mandel (1982, 

p.177), no início da Primeira Guerra Mundial, o número de laboratórios de pesquisa industrial 

nos Estados Unidos era inferior a 100, chegando a 220 por volta de 1920. Durante a Segunda 

Guerra e posteriormente, o número de laboratórios cresceu enormemente, chegando a 5.400 

em 1960. Já o número de cientistas dedicados a pesquisa quadruplicou, de 87 mil em 1941 

para 387 mil em 1961.  

                                                 
38 Mandel (1982, p.177) destaca alguns casos dessa relação. A bomba atômica é o primeiro exemplo a ser 

lembrado, mas não foi o único caso desse gênero. Destaca-se também o radar, o processo de miniaturização de 

equipamentos eletrônicos, o desenvolvimento de novos componentes eletrônicos, ou até mesmo as primeiras 

aplicações da matemática a problemas de organização econômica, a chamada “pesquisa operacional”, tiveram 

suas origens nos anos de guerra ou na economia armamentista.     
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No que se refere ao âmbito da produção capitalista de mercadorias, o crescimento no 

volume de pesquisas resultou num processo de especialização e “autonomização”. 

Inicialmente, a pesquisa e desenvolvimento era um ramo à parte dentro da divisão do trabalho 

nas grandes companhias. Mais tarde assumiu também a forma de uma empresa independente, 

negociando as descobertas e inventos, geralmente a preços elevados. Nesse contexto, o 

fornecimento de fábricas inteiramente equipadas, o know-how técnico, as patentes e licenças, 

assim como a contratação de especialistas torna-se uma nova forma de investimentos de 

capitais e de exportação de capitais.  

Por consequência, essa é uma das principais razões para a predominância de grandes 

companhias nesta esfera de investimentos, em virtude dos altos riscos, pois o capital investido 

na esfera da pesquisa e desenvolvimento só consegue valorização na medida que conduz à 

produção de novas mercadorias39. Contudo, as grandes corporações monopolistas nunca estão 

completamente protegidas da concorrência, obrigando-as a manter o interesse em aperfeiçoar 

e lançar novos produtos ao mercado, antes e com mais intensidade que seus concorrentes.  Por 

esse motivo, houve neste período um enorme acréscimo global nos investimentos com 

pesquisa e desenvolvimento. Nos Estados Unidos, conforme argumenta Mandel (1982, p.181), 

os gastos aumentaram de 100 milhões de dólares, em 1928, para 5 bilhões, em 1953/54, 12 

bilhões em 1959, 14 bilhões em 1965, chegando a 20,7 bilhões de dólares em 1970. Uma 

consequência do rápido crescimento nas atividades de pesquisa e desenvolvimento foi o 

acréscimo na demanda por força de trabalho qualificada, colocando a tarefa para as 

universidades, tanto no ponto de vista da formação científica quanto para a formação do 

trabalhador para agir sob uma nova base técnica. Sobre esse ponto, retornaremos a discutir 

mais adiante.  

Por volta de 1960, com o movimento de descolonização, o capital monopolista passou 

por grandes transformações em virtude de sua necessidade de expansão, transformando 

sobretudo as relações entre centro e periferia. As exportações de capitais, que eram utilizadas 

prioritariamente na construção de estradas de ferro, minas, portos, além de demais 

equipamentos de infraestrutura, passam a migrar também para o campo da produção fabril nos 

países periféricos. Dessa forma, as corporações transnacionais, por meio da instalação de 

                                                 
39  Alguns exemplos importantes na história foram, segundo Mandel (1982, p.179): o desenvolvimento da 

penicilina, que custou vários milhões de dólares; a televisão, que segundo especialistas, foi um “risco de 50 

milhões de dólares”, devido aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento antes da comercialização; na 

indústria aeronáutica, os custos com pesquisa e desenvolvimento também elevaram-se, chegando até o ano de 

1965 com o custo de 1,5 bilhão de dólares no projeto XB-70 e 2 bilhões de dólares no projeto Concorde. O 

incentivo elementar para os enormes dispêndios de capital permanecem sendo os superlucros, mais elevados do 

que a média, proporcionalmente, a serem obtidos pelas empresas que alcançam tal patamar.  
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filiais produtivas nas periferias, começam a extrair mais-valia de maneira direta e 

generalizada também para além de suas fronteiras nacionais, assim como o sistema bancário 

também se internacionaliza. Tratava-se, ainda que de maneira embrionária naquela época, da 

constituição de uma economia mundializada, sem bases ou fronteiras determináveis e que, em 

alguma medida, já estabelecia limites às possibilidades de ação, mesmo em economias de 

Estados mais poderosos.  

Alguns aspectos, destacados por Hobsbawm (1995, p.272), são expressões da 

transnacionalização da economia: (1) o aumento das empresas transnacionais; (2) a nova 

divisão internacional do trabalho e; (3) o aumento do financiamento externo (offshore40). O 

financiamento externo não só foi a principal forma de transnacionalismo desenvolvido, mas 

uma das formas que melhor demonstraram a maneira como a economia capitalista fugia do 

controle nacional ou de qualquer outro agente. Os EUA foram um dos primeiros a ficarem a 

mercê do grande fluxo de capitais soltos no exterior, em busca de valorização. Por 

consequência, todos os governos acabaram sendo vítimas deste processo, perdendo controle 

de suas taxas de câmbio e do volume de dinheiro que circulava pelo mundo.  

A expansão da atuação de empresas baseadas num país, mas que desenvolviam suas 

atividades em vários outros passou a ser uma tendência, sobretudo nos Estados Unidos. 

Conforme dados expostos por Hobsbawm (1995, p.273), as empresas norte-americanas 

aumentaram suas filiais estrangeiras de cerca de 7,5 mil em 1950 para mais de 23 mil em 

1966, a maioria localizada na Europa Ocidental e no hemisfério ocidental. No início dos anos 

1980, as empresas transnacionais norte-americanas respondiam por mais de três quartos das 

exportações e quase a metade das importações do país. Apesar das estatísticas referenciarem 

as importações e exportações com relação às nações, cada vez mais as transações comerciais 

tornavam-se independentes dos Estados e seu território.  

A capacidade de operar dessa forma possibilitou a concentração ainda maior de capital. 

Entre os anos de 1960 e 1980, “[...] 85% das ‘duzentas grandes’ (empresas) tinham sede nos 

EUA, Japão, Grã-Bretanha e Alemanha, com empresas de onze outros países formando o 

resto” (ibid., p.274). Apesar das prováveis ligações de tais empresas com os governos das 

nações de origem, não necessariamente seus interesses se identificavam com os interesses de 

seu governo ou país. A tendência de separação entre as transações e empresas comerciais em 

                                                 
40 O termo offshore inseriu-se no vocabulário público civil por volta da década de 1960, visando descrever a 

prática de “[...] registrar a sede legal da empresa num território fiscal generoso, em geral minúsculo, que permitia 

aos empresários evitar impostos e outras restrições existentes em seu próprio país” (HOBSBAWM, 1995, p.272). 

A partir de uma combinação complexa de buracos nas legislações empresariais e trabalhistas desses pequenos 

países (por exemplo, Curaçao, Ilhas Virgens e Liechtenstein) geravam excelentes ganhos no balanço das 

empresas.   
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relação à concepção tradicional de Estado-nação acentuou-se na medida em que a produção 

industrial, ainda que de maneira lenta, passou a sair dos países Europeus e Norte-americano, 

dando início a uma nova divisão internacional do trabalho. A alemã Volkswagen, por exemplo, 

instalou fábricas na Argentina, Brasil, Canadá, Equador, Egito, México, Nigéria, Peru, África 

do Sul e Iugoslávia, após meados de 1960. Também indústrias do terceiro mundo começaram 

a abastecer o mercado mundial, tanto exportando artigos inteiramente produzidos pela 

indústria local (como indústrias têxteis, muitas das quais haviam migrado dos antigos países 

desenvolvidos para os países em desenvolvimento) quanto inserindo-se como parte do 

processo transnacional de manufatura, proporcionado pelos avanços dos transportes e 

comunicação41. 

A nova dinâmica da produção industrial contribuiu também em parte dos problemas 

dessas décadas. Durante as décadas de crise, logo após 1973 e, em especial, durante as 

décadas de 1980 e 1990, a nova fase do imperialismo, conforme introduzimos nos parágrafos 

anteriores, ganha determinações mais agressivas com a ascensão dos governos Ronald Reagan, 

nos Estados Unidos, e Margaret Thatcher, na Inglaterra. Diante do contexto da crise do 

keynesianismo, ambos desenvolveram uma ofensiva mundial com objetivo de impor ao 

mundo a agenda neoliberal, “[…] mascarado por muita retórica sobre liberdade individual, 

autonomia, responsabilidade pessoal e as virtudes da privatização, livre-mercado e livre-

comércio” (HARVEY, 2011, p. 16).  

Ainda na década de 1960, o equilíbrio econômico gerado em tempos da Era de Ouro já 

dava sinais de desgaste. Esse equilíbrio dependia de uma coordenação entre o crescimento da 

produção e ganhos, mantendo os lucros estáveis. Uma diminuição na ascensão contínua da 

produtividade ou aumentos desproporcionais nos salários facilmente levariam a uma 

desestabilização. Era necessário um equilíbrio entre o crescimento da produção e a capacidade 

real de compra de seus consumidores, ou seja, “os salários tinham de subir com rapidez 

suficiente para manter o mercado ativo, mas não para espremer os lucros” (HOBSBAWM, 

1995, p. 279). Além disso, dependiam do esmagador poder político e econômico dos Estados 

Unidos, que atuavam como “estabilizador e assegurador da economia mundial” (ibid., p. 279).  

Contudo, com a queda do sistema monetário com base no dólar-ouro, a diminuição da 

produtividade em vários países e o aumento descontrolado do exército industrial de reserva, 

em virtude da migração interna que alimentava o crescimento industrial, a hegemonia norte-

                                                 
41 Graças a revolução nos meios de transporte e na comunicação se tornou possível dividir a produção de um 

único artigo entre vários países, como Houston, Cingapura e Tailândia, “[...]transportando por frete aéreo o 

produto parcialmente completo entre esses centros e controlando centralmente todo o processo com a moderna 

tecnologia de informação” (HOBSBAWM, 1995, p.275).     
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americana declinava.  

O que estava em questão (ao menos para seus dirigentes) durante as décadas de crise 

não era a falta de capacidade funcional do capitalismo, como nos tempos da Era de Ouro, mas 

no fato de que suas operações haviam se tornado incontroláveis, ou seja, o problema estava na 

capacidade de gerenciamento das crises. Conforme afirma Hobsbawm (1995), as políticas de 

governo coordenadas nacional e internacionalmente, grande instrumento para a administração 

da economia mundial em tempos da Era de Ouro, não estavam mais funcionando. A defesa do 

individualismo burguês foi então reforçada pelo fracasso das políticas econômicas 

convencionais. 

Esse processo acarretou profundas mudanças nos Estados-nação, sobretudo na forma, 

atuação e dinâmica. O Estado-nação em sua concepção tradicional, ou seja, o Estado-nação 

territorial, tinha cada vez menos controle sobre seus assuntos. Esse quadro se agravou por 

conta da situação fiscal e do financiamento do Estado, em virtude da desaceleração do 

crescimento econômico, reduzindo a capacidade de tributação (consequentemente 

comprometendo as receitas) e aumentando os gastos sociais, agravados pelo crescimento do 

desemprego.  Até mesmo a função de redistribuir sua renda entre suas populações, por meio 

das “transferências sociais” dos serviços de previdência, educação, saúde, dentre outros, “[…] 

não mais podia ser territorialmente autossuficiente” (ibid., p.414). Estava posta a quebra do já 

citado pacto-social, caracterizado pela busca do “pleno emprego”, estabilidade no trabalho e 

pelas garantias sociais.  

Com a ascensão dos “[…] teólogos do livre mercado, o Estado foi solapado mais 

ainda pela tendência de desmontar atividades até então exercidas, em princípio, por órgãos 

públicos deixando-as entregues ao ‘mercado’42” (ibid., p.414). No cenário da crise do capital, 

a conversão de serviços prestados pelo Estado em mercadoria torna-se um dos caminhos para 

o restabelecimento das taxas de lucro. Um dos principais intelectuais do neoliberalismo, 

Hayek (2010) criticava a autoridade das políticas coletivistas, próprias da concepção de 

Estado orientado pelo Keynesianismo.  

 

A autoridade que dirigisse toda a atividade econômica controlaria não só o 

aspecto da nossa existência que envolve as questões inferiores; controlaria 

                                                 
42 Conforme afirma Marx (2012, p.57), a riqueza das sociedades regidas pelo modo de produção capitalista 

configura-se em uma “imensa produção de mercadorias”. Mercadorias que, por sua vez, representam a forma 

elementar dessa riqueza, que por suas propriedades materiais satisfazem as necessidades humanas, “provenham 

do estômago ou da fantasia”. Independente da forma que a coisa satisfaz as necessidades humanas, seja como 

meio de subsistência ou como meio de produção, a mesma pode ser convertida em mercadoria, basta ser produto 

do trabalho humano. 
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também a alocação dos meios escassos e os fins a que seriam destinados. 

Quem controla toda a atividade econômica também controla os meios que 

deverão servir a todos os nossos fins; decide, assim, quais deles serão 

satisfeitos e quais não o serão (HAYEK,2010, p. 105).  

 

Diante desse contexto, do ponto de vista ideológico, Hayek (2010) sai em defesa da 

liberdade individual, no “[…] reconhecimento do indivíduo como juiz supremo dos próprios 

objetivos [...]” (ibid., p.77) e na defesa do sistema de livre concorrência, por sua vez “[…] 

regulado por um sistema de preços, baseado na ordem espontânea dos mercados livres no 

capitalismo, fundamentado também nas escalas parciais de valores dos indivíduos” (MELO, 

2004, p.46), como determinante para realização das condições materiais e objetivos ideais 

para a sociedade. Mais à frente, Milton Friedman recupera os princípios do liberalismo 

clássico e alguns argumentos desenvolvidos por Hayek, como resposta à crise dos anos 1970. 

No que se refere especificamente à educação, Melo (2004, p.53) argumenta que Friedman 

defendia que a educação deveria ser tratada como produto, uma mercadoria das quais 

professores, diretores e supervisores seriam produtores e vendedores, e como tal não deveria 

ser gerida nem administrada pelo Estado, exceto numa função compensatória caso os pais não 

pudessem arcar com as despesas educacionais de seus filhos.  

Para pôr em ação esse plano, era necessário também enfraquecer o poder dos 

sindicatos, desqualificando-os enquanto representante dos trabalhadores para assim 

reestabelecer uma taxa de desemprego que pudesse criar um poder coercitivo contra os 

movimentos trabalhistas e as reivindicações por melhores salários. Além da redução dos 

gastos sociais, caberia também ao Estado executar uma reforma fiscal centrada na “[...] 

diminuição dos impostos sobre as rendas e os rendimentos mais altos, dando-se assim maiores 

incentivos ao capital para realizar novos investimentos” (FILGUEIRAS, 2006, p.57). A meta 

fundamental dos governos deveria ser a estabilidade monetária através do equilíbrio fiscal e 

rígida disciplina orçamentária. Em resumo, as metas a serem alcançadas podem ser definidas 

no conceito de desregulação, ou seja, “[...] substituir o Estado pela ‘livre concorrência’ no que 

se refere ao funcionamento de diversos mercados, em particular os mercados financeiros e de 

trabalho” (ibid., p. 57).    

Conforme foi dito, os projetos neoliberais de sociedade 43  legitimaram e 

                                                 
43 Hobsbawm (1995) argumenta que não havia uma única ou específica política econômica neoliberal. No maior 

dos regimes neoliberais, os Estados Unidos do então presidente Reagan, embora tenha se dedicado oficialmente 

ao conservadorismo fiscal (com orçamentos equilibrados) e ao monetarismo de Milton Friedman, lançou mão de 

métodos keynesianos para sair da depressão entre 1979 e 1982, entrando num déficit orçamentário gigantesco, na 

mesma medida em que se empenhava em sua política armamentista. Na verdade, “[...] os regimes mais 

profundamente comprometidos com a economia laissez-faire [...] (liberalismo econômico) [...] eram também às 

vezes, e notadamente no caso dos EUA de Reagan e da Grã-Bretanha de Thatcher, profunda e visceralmente 
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impulsionaram uma série de políticas a nível mundial, na forma de medidas e diretrizes 

destinadas a restaurar, consolidar e centralizar o poder econômico da classe burguesa, com 

objetivo de recuperar e expandir as taxas de lucro. Os impactos dessas novas medidas e 

diretrizes produziram efeitos diversos nos países desenvolvidos, como a queda da inflação, a 

recuperação de lucros, o refluxo do movimento sindical (com queda no número de greves e na 

contenção salarial), o aumento da desigualdade social, a alta especulação financeira e baixas 

taxas de crescimento econômico.      

Um desses impactos diz respeito à relação entre o trabalho e o desemprego. Naquela 

época, a tendência geral de industrialização seguia para a substituição da capacidade humana 

de trabalho pela capacidade das máquinas, o que lançou uma série de trabalhadores para fora 

de seus empregos. Em tempos da Era de Ouro, acreditava-se que o vasto crescimento da 

economia, vinculada à constante revolução industrial, criaria de maneira automática novos 

empregos, em substituição aos antigos. E a própria Era de Ouro confirmou esse otimismo. 

Conforme afirma Hobsbawm (1995, p.403), o crescimento da indústria naquela época foi tão 

grande que o número e a proporção de trabalhadores industriais, até mesmo nos países mais 

industrializados, não caiu seriamente.  

As décadas de crise levaram a uma dispensa de mão-de-obra em um ritmo espetacular, 

aumentando os índices de desemprego não mais de maneira cíclica, mas de maneira estrutural, 

pois os empregos perdidos não retornariam com a mudança do quadro econômico. A nova 

divisão internacional do trabalho, conforme já citamos, transferiu indústrias de velhos países 

para novos, transformando alguns “[...] velhos centros de indústria em ‘cinturões de ferrugem’ 

[...]” (HOBSBAWM, 1995, p.403). Resultante desse processo, surgiram novos países 

industriais, potencializados pelo livre fluxo de capitais em alguns países, em especial, do 

terceiro mundo:  

[...] num mundo de fluxos econômicos livres que cruzam fronteiras de 

Estados [...] as indústrias de trabalho intensivo naturalmente migraram de 

países de altos salários para os de baixos salários, ou seja, dos ricos países 

centrais do capitalismo, como os EUA, para países da periferia [...] Contudo, 

mesmo os países pré-industriais e os novos recém-industrializados eram 

governados pela lógica férrea da mecanização [...] Mesmo barato como é o 

trabalho no Brasil, em comparação com Detroit e Wolfsburg, a indústria 

automobilística em São Paulo enfrentava os mesmos problemas de crescente 

redundância de trabalho causada pela mecanização que em Michigan e na 

Baixa Saxônia [...] (ibid., p.403). 

 

                                                                                                                                                         
nacionalistas e desconfiados do mundo externo” (HOBSBAWM, 1995, p.402). No Brasil, conforme afirma 

Filgueiras (2006, p.47), o socorro dado aos bancos pelo governo Fernando Henrique Cardoso, embora não 

assumidamente neoliberal, através do Programa de Reestruturação Bancária (PROER), evidencia a contradição 

entre o discurso liberal e uma prática intervencionista.  
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O livre fluxo de capitais, conforme foi supracitado, elevou ainda mais o papel ocupado 

pelo capital financeiro na dinâmica das relações econômicas e das políticas públicas. 

Conforme afirma Costa (2013, p.184), o setor mais parasitário do imperialismo passou a 

hegemonizar as relações econômicas e políticas, impondo ao mundo o primado das finanças 

globalizadas, estimuladas pela liberalização financeira e a mobilidade irrestrita de capitais. 

Esse processo ganha força nos finais dos anos de 1960, em virtude da crescente privatização 

da liquidez internacional44 (ao contrário da fase anterior, cuja maioria dos empréstimos era 

oriunda de entidades financeiras multilaterais). A partir de então, a lógica das finanças não 

estava só restrita às negociações financeiras, mas também para as empresas produtivas e para 

o Estado, cujas receitas orçamentárias eram drenadas em grande medida por essa fração do 

capital. Do ponto de vista do Estado, em especial nos países dependentes, a apropriação 

financeira se deu sobretudo por meio de endividamento a taxas de juros elevadas, obrigando 

muitas nações a comprometer parcelas cada vez maiores de seu orçamento para amortizar 

suas dívidas, acarretando cortes nos gastos públicos.  

Entre os anos de 1960 e 1970, com um agravamento na década de 1980, os 

empréstimos extrapolaram a função de equilíbrio interno e passaram a fazer parte dos 

investimentos nacionais públicos e privados dos países dependentes, descontrolando o 

crescimento da dívida externa. A chamada crise da dívida, segundo Millet e Toussaint (2006, 

p.61) foi desencadeada pela conjunção de três fatores: (1) a queda de rentabilidade do capital, 

o desmoronamento do sistema monetário internacional em 1971, a queda do dólar e a 

quadruplicação do preço do petróleo, em 1973; (2) a virada ultraliberal em algumas das 

principais potências mundiais, conforme já citamos, que levaram a um aumento considerável 

em suas taxas de juros. Apesar das taxas de juros dos empréstimos bancários feitos aos países 

dependentes fossem baixas (em 1970, chegava de 4 a 5%), eram igualmente variáveis e 

estavam vinculadas às taxas norte-americanas e inglesas, chegando ao auge da crise com 

cerca de 16 a 18%; (3) a queda acentuada das cotações de matérias-primas e produtos 

agrícolas de exportação, principal meio de pagamento para os empréstimos.  

Diante da escassez de recursos de alguns países e da negativa dos bancos credores em 

conceder novos empréstimos, o FMI interveio, por intermédio dos governos dos países mais 

ricos, emprestando dinheiro aos países em crise para que pudessem honrar os pagamentos, na 

                                                 
44  Conforme argumenta Costa (2013, p.176), esse processo de privatização foi fruto de um movimento, 

sobretudo do capital estadunidense, no sentido de burlar leis restritivas a saídas de capitais do país. Para tanto, os 

bancos começaram a criar títulos com valor em dólar estadunidense, mas emitidos fora dos EUA, mecanismo 

que foi se desenvolvendo, formando um peculiar mercado de moedas que se estendeu posteriormente pela 

Europa.   
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condição de que esse dinheiro fosse utilizado para reembolsar os bancos e credores privados. 

Posteriormente, o FMI exigiu o reembolso, com juros. Vale ressaltar que a população dos 

países dependentes pouco usufruiu dos empréstimos que seus dirigentes contraíam. A maior 

parte foi contraída por ditaduras articuladas aos interesses das grandes potências do norte45. 

Partes importantes das quantias emprestadas foram utilizadas como meio privado de 

acumulação em nome do Estado ou direcionadas a megaprojetos de extração de recursos 

naturais (como barragens, oleodutos, estradas, vias férreas), com objetivo de transportá-los 

para o mercado mundial. 

As agências financiadoras, sobretudo as criadas pelo acordo de Bretton Woods 46 

(especialmente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional), que reivindicavam uma 

cooperação internacional através de uma economia mundial aberta, passaram a atuar de 

maneira explícita como em defesa do projeto neoliberal, representado quase que 

majoritariamente por empresas, bancos e o próprio governo norte-americano. Passaram então 

a impor “[...]condições de direcionamento econômico cada vez mais específicas para os 

empréstimos”, provocando mudanças nos padrões de investimento e pagamento da dívida, 

“[…] exigindo a implementação de políticas de crescimento e desenvolvimento com 

características mais homogêneas, eficientes e contínuas, no sentido de possibilitar o envio de 

pagamento dos juros das dívidas” (MELO, 2004, p.72). 

 Com o acirramento da crise da dívida nos anos 1980, a direção neoliberal imposta 

pelas agências financiadoras foi intensificada, orientando as políticas estatais no sentido da 

descentralização e privatização, a partir do saneamento das contas públicas e a diminuição de 

ações protecionistas, visando garantir “[...] a eficiência e eficácia tanto da aplicação quanto do 

                                                 
45 Um exemplo deste caso foi a ditadura argentina (1976 – 1983). Conforme dados apresentados por Millet e 

Toussaint (2006, p.55), durante o período supracitado, a dívida – vale ressaltar, essencialmente contraída com 

bancos privados, com acordos estabelecidos junto às autoridades norte-americanas – foi multiplicada por 5,5, 

chegando a uma marca de U$ 45 bilhões em 1983. Na Argentina também houve um enriquecimento pessoal 

elevado no interior do círculo de influência ditatorial, através do recebimento de comissões elevadas.  
46 Em 1944, na cidade de Bretton Woods (Estados Unidos) foram criados os Banco Mundial (BM) e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), com objetivo de estabilizar o sistema financeiro internacional. Conforme Millet 

e Toussaint (2006, p.77), o FMI funciona de maneira semelhante a uma empresa. “Cada país que se torna 

membro tem a obrigação de pagar um direito de adesão denominado 'subscrição'” (idem, ibidem). Dessa forma, 

o membro torna-se acionista do FMI, pois contribui para o seu capital. A subscrição não é livre, sendo calculada 

em função da importância econômica e geopolítica de cada país, além do estabelecimento de uma determinada 

quantia financeira. Por isso, o FMI é um importante detentor de ouro, pois alguns países pagaram sua subscrição 

com o metal precioso. Já o Banco Mundial, apesar da semelhança com a estrutura do FMI, possui um modo de 

funcionamento diferente. O chamado Banco Mundial abrange o Banco Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento (Bird), inicialmente criado para auxiliar a Europa logo após a Segunda Guerra Mundial, e a 

Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), criado em 1960 para a concessão de empréstimos aos 

países pobres. Com o aprofundamento da crise nos anos 80, os países ricos delegaram ao FMI e ao Banco 

Mundial a tarefa de impor uma “disciplina financeira rigorosa” (MILLET e TOUSSAINT, 2006, p.90) aos países 

endividados, por meio de projetos e planos de ajuste estrutural. 
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pagamento dos empréstimos”(ibid., p.99); flexibilização de relações institucionais e 

trabalhistas e favorecimento do capital financeiro internacional, aumentando a transferência 

de divisas para o pagamento da dívida externa. Em se tratando da América Latina, com a 

aceitação das condições impostas pelos BM e FMI (em diferentes momentos históricos e 

contextos políticos e econômicos), as condicionalidades para a reorganização da dívida 

provocaram crises fiscais e desequilíbrio na balança de pagamentos, gerando cortes de 

importações e investimentos. As políticas de ajustes geraram também: 

 

[...] colapso de mercados, a aceleração da inflação, a diminuição de 

investimentos sociais, a diminuição do salário real, o crescimento da pobreza 

e da indigência e o agravamento na desigualdade na distribuição de renda e o 

desemprego (MELO, 2004, p.100).  

 

 O México foi um dos primeiros países a anunciar a sua incapacidade de reembolsar a 

dívida, em 1982, seguido de Argentina, Brasil e outros países do hemisfério Sul, assim como 

alguns países do Leste Europeu. Os países ricos, liderados pelos Estados Unidos, rapidamente 

trataram de promover iniciativas que impedissem a formação de um bloco composto pelos 

países endividados, exigindo que as negociações fossem feitas caso a caso, isolando os países 

de qualquer iniciativa de unidade.     

 O final dos anos 1980 marca o fortalecimento da integração entre os planejamentos e 

ações de diversas instituições e organizações no tocante à América Latina. Uma das principais 

sínteses dessa integração ficou conhecida informalmente como “Consenso de Washington”. 

Formulado em novembro de 1989, o Consenso de Washington foi fruto de uma reunião na 

capital dos Estados Unidos, entre funcionários do governo norte-americano e dos organismos 

financeiros internacionais (FMI, Banco Mundial e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento), além de economistas latino-americanos (alguns destes formados em 

universidades norte-americanas). O objetivo do encontro convocado pelo Institute for 

International Economics foi estabelecer uma avaliação das reformas econômicas 

implementadas na região. Conforme afirma Batista (1994, p.100), embora essa reunião não 

tivesse caráter deliberativo, o encontro serviu para coordenar as ações por parte das entidades 

supracitadas, reunindo num conjunto integrado elementos dispersos e oriundos de diferentes 

fontes.  

 Disseminadas a partir de forte discurso ideológico, as orientações de “Washington” 

foram absorvidas por uma parcela considerável das elites políticas, empresariais e intelectuais 

da América Latina, referida como um sinônimo de modernidade, passando a fazer parte do 
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discurso e das ações dessas elites 47 . O principal traço desse discurso apontava que a 

gravíssima crise pela qual passava a região não possuía raízes externas, mas se devia a fatores 

internos, “[...] às equivocadas políticas nacionalistas que adotavam e às formas autoritárias de 

governo que praticavam” (ibid., p.101). A solução para os problemas estaria nas reformas 

neoliberais, apresentadas como propostas modernizadoras contra o anacronismo das estruturas 

econômicas e políticas em vigor. Passou-se a admitir a tese da falência do Estado, diante de 

sua suposta incompetência em formular políticas macroeconômicas, e a conveniência de 

transferir tal responsabilidade a organismos internacionais tidos como “agentes neutros e 

desinteressados” (ibid., p.105).  

 

Não se discutia mais apenas, por conseguinte, se o Estado devia ou podia ser 

empresário. Se podia, ou devia, monopolizar atividades estratégicas. Passou-

se simplesmente a admitir como premissa que o Estado não estaria mais em 

condições de exercer um atributo essencial da soberania, o de fazer política 

monetária e fiscal (ibid., p.105)  

 

 Os pontos principais das reformas propostas pelo Consenso de Washington 

abrangeram cerca de dez áreas, a saber: (1) disciplina fiscal mais austera, a partir do combate 

ao protecionismo e os subsídios estatais exagerados, o que acelerou o processo de 

privatização e a regulação da seguridade social; (2) revisão das prioridades de gastos públicos, 

visando a redução de subsídios para encobrir a falência de empresas estatais e a seletividade 

de políticas sociais, como saúde e educação; (3) reforma tributária, em especial, a partir da 

revisão em diversos países de critérios de impostos de consumo e de renda; (4) liberalização 

financeira, a fim de facilitar investimentos produtivos; (5) manutenção de taxa de câmbio real 

competitiva, a fim de estimular o crescimento das exportações; (6)liberalização comercial a 

partir de uma política de comércio orientada para o exterior, facilitando as importações 

através do banimento de licenças para importar; (7) maior abertura aos investimentos externos 

diretos (IED); (8) privatização de empresas estatais, pela crença na eficiência do setor privado 

perante ao Estado; (9) desregulamentação dos “[...] controles no estabelecimento de novas 

firmas e investimentos, a restrição a investimentos estrangeiros, controle de preços, barreiras 

alfandegárias, [...] limites de demissão de funcionários” (MELO, 2004, p.119); (10) revisão da 

legislação referente à propriedade de direitos (em especial, direitos intelectuais).   

As reformas aludidas foram implementadas paulatinamente ao longo dos anos 1980 e 

                                                 
47 Um exemplo desse processo de cooptação intelectual, conforme afirma Batista (1994, p.101), diz respeito a 

um documento publicado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), intitulado “Livre para 

crescer – Proposta para um Brasil moderno”, no qual a entidade citada sugere a adoção de uma agenda de 

reformas alinhadas à proposta de Washington.  
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1990, considerando a correlação de forças políticas em cada país. As dez áreas estratégicas do 

Consenso de Washington convergiam para dois objetivos básicos: por um lado, a “[...] 

drástica redução do Estado e a corrosão do conceito de Nação; por outro, o máximo de 

abertura à importação de bens e serviços e à entrada de capitais de risco [...] (BATISTA, 

1994, p.119). A partir do receituário de Washington, esperava-se aplicar uma economia de 

mercado que nem mesmo os Estados Unidos e outros países de primeiro mundo praticavam48, 

além de constituir para os países da América Latina um processo de regressão a uma padrão 

econômico pré-industrial.  

Por trás da retórica modernizadora, o plano de ajuste estrutural visava atender os 

interesses das instituições financeiras e multinacionais do Norte, trazendo consequências 

diretas e agravando antigos problemas nos países subdesenvolvidos (também definidos como 

“países em desenvolvimento”). Para adquirir as divisas necessárias para o reembolso da 

dívida, os países em desenvolvimento buscaram privilegiar o aumento no volume de 

exportações em detrimento das culturas de subsistência. Esses países geralmente se 

especializavam na produção de um (ou vários) produtos agrícolas de exportação, na 

exploração de matérias-primas extraídas do subsolo ou atividades primárias (como a pesca). 

Suas economias eram extremamente dependentes das cotações no mercado desses recursos. 

Como geralmente eram exportados em sua forma bruta, parte essencial do valor agregado 

ficava nos países ricos, que transformavam as matérias-primas em produtos industrializados.  

Colocado também como meio para o levantamento de fundos para o reembolso da 

dívida, a privatização de empresas públicas representou, na maioria dos casos, a venda à 

preços de liquidação, beneficiando empresas multinacionais estrangeiras. Há casos também 

em que as empresas públicas não são propriamente privatizadas, mas repassadas para o 

controle de empresas estatais de outras nações (desnacionalização). Para além disso, o 

processo de privatização representou e tem representado a perda do controle do Estado de 

elementos estratégicos para o desenvolvimento. Conforme já citamos, para o FMI, o Estado 

deveria renunciar às atividades com potencial lucrativo, limitando-se à sua intervenção 

repressiva e jurídica, além de retirar-se de outros setores que oneram as contas públicas, como 

educação, saúde, transportes, telecomunicações, entre outros. Esse processo é acompanhado 

                                                 
48 Nos países de primeiro mundo, o crescimento econômico mostrou-se compatível com a participação do Estado 

(em especial, ao longo da Revolução Industrial), seja regulando, planejando ou como empresário. A intervenção 

do Estado tornou-se fundamental, sobretudo a partir da grande depressão dos anos 1930. Apesar desses países 

serem colocados como exemplos de economias liberais, suas despesas do setor público cresciam 

sistematicamente. Conforme afirma Batista (1994, p.120), nos EUA, as despesas públicas passaram de menos de 

10% no início do século passado para 37% em 1980. No terço final do século XX, os países industrializados de 

economias de mercado elevaram seus gastos públicos de 31% para 40%, atingindo na Europa Ocidental uma 

média de 45%, mais do que o dobro do que se registrava na América Latina.  
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por demissões e aumento nas taxas de desemprego49.   

A abertura de mercados a partir da supressão de barreiras alfandegárias possibilitou às 

multinacionais estrangeiras a conquista de setores econômicos de importantes mercados, 

provocando o desaparecimento de produtores locais (em virtude de sua pouca capacidade 

competitiva) e, constituído o monopólio, aumentando os preços dos produtos importados. Do 

ponto de vista das receitas fiscais, a supressão das barreiras comerciais provocou a queda na 

arrecadação, o que tende a resultar num aumento da tributação para a grande massa da 

população, especialmente a mais pobre. É importante lembrar que, conforme destacam Millet 

e Toussaint (2006, p.98), o processo de abertura de mercados nos países desenvolvidos foi 

planejado de maneira lenta e metódica, assegurando alguns setores estratégicos para suas 

economias da concorrência estrangeira. Os Estados Unidos (assim como os principais países 

da Europa Ocidental e da zona da Ásia-Pacífico) protegem suas empresas não só por meio de 

subsídios, mas também através de medidas protecionistas50.       

A liberalização financeira por meio do abandono do controle de movimento de 

capitais e a supressão do controle de câmbio, assim como no processo de abertura de 

mercados, visava à abertura total das economias para os investimentos, serviços e produtos 

das multinacionais dos países mais industrializados, produzindo “[...] o que eles querem, onde 

querem e nas condições por eles definidas, com os salários por eles fixados” (MILLET e 

TOUSSAINT, 2006, p.99). A liberalização facilitaria o repatriamento de lucros pelas 

multinacionais aos países sedes ao invés de reinvestí-los nas economias locais, além de 

potencializar a volatilidade dos capitais investidos, facilmente retirados de países de 

economias mais instáveis e aplicáveis em países que oferecessem condições mais rentáveis.  

No que se refere à abertura aos investimentos externos, o Consenso de Washington 

partia do pressuposto de que a América Latina era hostil aos investimentos externos diretos, 

dando preferência ao capital de empréstimo, gerando graves consequências às suas 

economias. A proposta neoliberal, conforme argumenta Batista (1994, p.127), implicava na 

obrigação por parte das nações em aceitar o capital estrangeiro sempre que este desejasse 

investir na prestação de serviços que exigiam a presença local ou a exploração de recursos 

naturais, baseando-se também na restrição aos países importadores de capitais em conceder 

incentivos destinados a atrair a produção de manufaturas, visando à exportação. A defesa dos 

                                                 
49 Na Nicarágua, depois da virada liberal em 1990, as exigências impostas pelo FMI foram seguidas à risca, “[...] 

provocando 260 mil demissões em 1994 (para uma população total de menos de 4 milhões de habitantes); as 

classes abastadas conseguem superar, mas nos meios populares a pobreza avança a passos largos, excluindo os 

pobres de grande parte das atividades econômicas” (MILLET e TOUSSAINT, 2006, p.103).   
50 Em 2002, por exemplo, o governo George W. Bush aplicou taxas sobre o aço importado da Europa e da Ásia, 

a fim de proteger as indústrias siderúrgicas Norte-americanas.  
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investimentos externos assentava-se não só na complementação da poupança nacional, mas 

também por uma suposta possibilidade de transferência de tecnologias. Contudo, o que não se 

esclarece é a crescente reivindicação dos países credores na proteção de suas patentes, 

podendo criar monopólios que desestimulariam qualquer transferência de capitais e 

tecnologias. Essa estratégia configurava-se como uma maneira de restringir o intercâmbio 

internacional ao comércio de bens, pelo menos no sentido Norte-Sul.  

Conforme citamos neste segmento, a conjuntura da segunda metade do século XX foi 

marcada pela busca desenfreada dos Estados Unidos pela hegemonia dentre as potências 

mundiais de maneira incontestável para, a partir desta posição, tirar o máximo de proveito 

possível da nova ordem econômica internacional. O objetivo era realizar, conforme afirma 

Costa (2013, p.178), uma espécie de recolonização sofisticada dos países da periferia, 

especialmente da América Latina. Para o autor, tratava-se de uma recolonização que não 

inclui necessariamente a ocupação geográfica em seu sentido clássico, a não ser em condições 

específicas, como em regiões rebeldes ou em áreas determinantes para os interesses norte-

americanos, como recentemente foi o Iraque, mas que se constitui sobretudo a partir do 

controle econômico-financeiro dessas regiões. 

 Entre os anos de 1990 e 2000, diante do processo de inovação, internacionalização e 

desregulamentação financeira, os bancos cada vez mais ocupavam uma posição de destaque 

no capitalismo internacional. O enorme crescimento do setor financeiro implicou não só no 

crescimento das instituições financeiras tradicionais, mas envolveu também instituições 

financeiras não bancárias como fundos de pensão e de investimentos, além de ter implicado 

no desenvolvimento de uma série de novos instrumentos financeiros, envolvendo ações 

complexas e instrumentos especulativos.  

Outra consequência, também fruto do acirramento da concorrência entre instituições 

bancárias, foi a diversificação da exploração de mercados, incluindo segmentos de mercados 

para a população de baixa renda, como o mercado de hipotecas (as chamadas hipotecas 

subprime) nos Estados Unidos, decorrente do aumento de preços das habitações pelo aumento 

da demanda, entre 2002 e 2007. Com o aumento do valor das casas, mais famílias lançaram 

mão de empréstimos, financiando o aumento do consumo. Até que em meados 2007, com a 

explosão da bolha de preços de habitações, iniciou-se a mais grave crise financeira desde a 

década de 1930.   

Conforme afirma Evans (2011), a crise foi desencadeada pela insuficiência de 

instrumentos financeiros, criados para financiar o crescimento de empréstimos hipotecários. A 

titularização foi um dos meios pelos quais os bancos puderam contornar a regulação que 
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limitava os empréstimos. Por intermédio dos títulos, os bancos teriam um grande número de 

empréstimos (no caso em questão, de hipotecas) e criariam uma obrigação (título de crédito) 

que poderia ser negociada no mercado de capitais para um investidor financeiro, que em troca 

receberia o pagamento de juros e de capital proveniente dos devedores das hipotecas. Já os 

bancos poderiam ganhar comissões e a remoção de empréstimos de seus registros. Foi assim 

que os bancos criaram os títulos vinculados às hipotecas, através da agregação de um grande 

número de hipotecas subprime, consideradas como créditos de risco, em virtude de seus 

pagamentos serem dependentes de famílias de baixa renda, muitas vezes com empregos 

irregulares. Apesar das inovações e manobras financeiras formuladas pelos bancos, a crise 

hipotecária foi inevitável.  

Outro fato que potencializou a crise financeira foi o desconhecimento por parte dos 

bancos das perdas sofridas pelos outros bancos em relação aos títulos hipotecários. A fim de 

evitar o risco de calotes, os bancos pararam de emprestar uns aos outros, gerando o 

esgotamento do mercado interbancário (fundamental para o funcionamento de um sistema 

bancário moderno capitalista) tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Esse fato obrigou a 

Federal Reserve e o Banco Central Europeu a interferirem, repassando grandes quantidades 

de dinheiro nos mercados monetários. Ainda que essa ação tenha evitado um colapso do 

mercado monetário de imediato, os títulos hipotecários dos Estados Unidos continuavam a se 

desvalorizar, aumentando as perdas dos bancos, chegando ao ápice da crise em 2008.  

O outono de 2008 foi marcado pelo desmantelamento dos grandes bancos de 

investimento de Wall Street, gerando mudanças de estatuto, fusões forçadas ou falências. No 

dia 15 de setembro de 2008, o banco de investimentos Lehman Brothers entrou em colapso, 

levando a um congelamento dos mercados globais de créditos e um congelamento nos 

empréstimos no mundo. As instituições de crédito Fannie Mae e Freddie Mac, licenciadas 

pelos Estados Unidos, tiveram de ser nacionalizadas e empresas tradicionais da indústria 

norte-americana, como a General Motors, chegaram perto da falência.  

Diante do contexto de queda da produção industrial, hipertrofia financeira especulativa 

e forte quadro de endividamento social, os principais governos imperialistas cada vez mais 

injetaram capitais com objetivo de salvar as grandes empresas. Conforme dados publicados 

por Almeida (2011) e por Borón (2011), o Government Accountability Office51 a partir de uma 

auditoria constatou que o Tesouro norte-americano entregou cerca de 16 trilhões de dólares 

em empréstimos secretos para grandes corporações e empresas do setor financeiro, em um 

                                                 
51 Escritório Governamental de Prestação de Contas. 
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período de pouco mais de dois anos e meio (de primeiro de dezembro de 2007 a 21 de julho 

de 2010), valor este acima do próprio PIB nacional, que em 2010 chegou a 14,5 trilhões de 

dólares.  

Esta injeção de capitais salvou grande parte dessas empresas (exceto o banco Lehman 

Brothers), contudo levou a um endividamento recorde da nação. A dívida do governo dos 

EUA passou de 9,2 trilhões de dólares em 2007 a 14,5 trilhões em 2011. Naquela época, a 

dívida também chegou a índices altíssimos na Europa, chegando a 63% do PIB na Espanha; 

76,5% na Inglaterra; 81,7% na França; 93% em Portugal; 114% na Irlanda; 120% na Itália e 

152% na Grécia. Outro fato que potencializou o aumento da dívida nesses países foi a queda 

nas taxas de exportação. No início de 2009, o modelo de industrialização baseado nas 

exportações (que havia gerado taxas de crescimento espetaculares no Leste e Sudeste da Ásia) 

sofreu uma grave contração. Países como Taiwan, China, Coreia do Sul e Japão viram suas 

exportações caírem em torno 20% (ou mais) em apenas dois meses.  

 

O comércio global internacional caiu em um terço em poucos meses, criando 

tensões nas economias majoritariamente exportadoras, como a da Alemanha 

e a do Brasil. Produtores de matérias-primas, que andavam em alta no verão 

de 2008, de repente depararam com uma queda de preços que trouxe sérias 

dificuldades para países produtores de petróleo, como a Rússia e a Venezuela, 

assim como os Estados do Golfo. O desemprego começou a aumentar a uma 

taxa alarmante. Cerca de 20 milhões de pessoas perderam subitamente seus 

empregos na China, e relatos perturbadores de agitação social vieram à tona. 

Nos Estados Unidos, o número de desempregados aumentou em mais de 5 

milhões em poucos meses (de novo, fortemente concentrado em 

comunidades afro-americanas e hispânicas). Na Espanha, a taxa de 

desemprego saltou para mais de 17% (HARVEY, 2011, p.13). 

 

 Na segunda metade de 2009, a produção mundial começou a se recuperar lentamente, 

embora ainda permanecesse com níveis abaixo dos alcançados antes da crise. Essa 

recuperação recebeu contribuições a partir de estímulos governamentais significativos. 

Conforme argumenta Evans (2011), nos Estados Unidos, uma das primeiras medidas do 

governo Obama em 2009 foi avançar com um programa de US$ 789 bilhões, entre aumentos 

de despesas e de cortes de impostos (cerca de 3% de seu PIB em 2009 e 2010). Os programas 

governamentais amortizaram o colapso das empresas privadas, contudo esses programas, 

juntamente com as somas gastas no apoio ao setor financeiro e a queda nas receitas fiscais, 

levaram a grandes déficits orçamentários e o aumento da dívida dos principais países 

capitalistas. Ao passo que a produção se estabilizava, o foco da crise passou para a capacidade 

dos governos em financiar os seus empréstimos. Ainda assim, apesar da instabilidade do 

modelo capitalista conduzido pelas finanças, a tendência dos governos tem sido seguir o 
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padrão de políticas implementadas antes da crise. 

 Em resumo, expomos neste segmento algumas determinações do Estado no modo 

capitalista de produção em sua fase imperialista, a partir das relações internacionais de 

produção e da hegemonia do capital financeiro. Destacamos de que forma a correlação de 

forças na disputa de mercados determinou e tem determinado o rumo das políticas. Veremos 

na próxima subseção de que maneira o contexto econômico internacional determinou as 

políticas nacionais, em especial, no âmbito da educação superior e da ciência e tecnologia no 

período entre 1930 a 1980.   

3.2. A FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA NA DISPUTA DE PROJETOS ECONÔMICOS 

E SEUS IMPACTOS NOS PROJETOS DE UNIVERSIDADE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(1930 – 1980) 

 

 Conforme desenvolvemos na seção anterior, as condições de dependência 52  e 

dominação externa das nações subdesenvolvidas em relação aos centros economicamente 

hegemônicos aumentaram os obstáculos no tocante a construção de economias socialmente 

reguladas e pautaram as prioridades das políticas públicas em vários âmbitos. Neste segmento, 

nos interessa expor de que maneira as disputas de projetos econômicos entre frações 

burguesas locais, a burguesia internacional e as organizações dos trabalhadores influenciaram 

na formulação das políticas públicas para educação superior, ciência e tecnologia no Brasil, 

em especial, entre os anos de 1930 e 1980. Para tanto, primeiramente questionamos: como 

estabeleceu-se as relações de dominação externa no Brasil? 

 Fernandes (2009) destaca algumas fases e formas da dominação externa na América 

Latina, dentre elas a fase do antigo sistema colonial, a fase neocolonialista e a fase 

imperialista. Interessa-nos para o contexto de nossa pesquisa compreender a última fase em 

sua conformação mais recente, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Sobre 

esse período, o autor mencionado destaca três pontos: (1) O controle externo simétrico ao 

antigo sistema colonial, contudo nas condições de um moderno mercado capitalista, de 

tecnologia avançada e da dominação externa compartilhada por diferentes nações, como 

Estados Unidos e alguns países da Europa e o Japão como parceiros menores, mas dotados de 

certo poder hegemônico. Trata-se de um imperialismo total, organizando a “[…] dominação 

externa a partir de dentro e em todos os níveis da ordem social, desde o controle da natalidade, 

                                                 
52 Desencadeada pela desregulamentação financeira, pela exportação de matérias primas e produtos primários 

dependentes de cotações de mercado, pela privatização de empresas públicas em áreas estratégicas, pelas 

importações de capitais e produtos manufaturados, entre outros aspectos. 
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a comunicação de massa e o consumo de massa, até a educação, a transplantação maciça de 

tecnologia ou de instituições sociais, à modernização da infra e da superestrutura” 

(FERNANDES, 2009, p.27), entre outros aspectos; (2) nesta fase do imperialismo, mesmo os 

países latino-americanos mais desenvolvidos ressentem-se da falta de requisitos básicos para 

um crescimento econômico, cultural e social de maneira autônoma; (3) articulado ao segundo 

aspecto, destaca-se o papel desempenhado pela “burguesia” local, isto é, os setores 

dominantes das classes alta e média. Assim como ocorre com os interesses privados externos, 

os interesses privados internos estão mobilizados na exploração do subdesenvolvimento em 

favor de seus interesses particulares.  

A incorporação ao mercado mundial por parte dessas nações, assim como a 

incorporação às estruturas internacionais de poder numa posição heteronômica, envolve uma 

peculiar forma de integração nacional. Nenhum país “[...] possui uma economia homogênea e 

potencialidades organizadas de desenvolvimento autossustentado efetivo” (FERNANDES, 

2009, p.28). A dominação externa, independente da forma e nível de desenvolvimento, gera 

nas nações uma especialização geral, como fontes de excedente econômico e de acumulação 

de capital para as nações capitalistas mais avançadas, produzindo três realidades estruturais 

diversas:  

Primeiro, a concentração de renda, do prestígio social e do poder nos estratos 

e nas unidades ecológicas ou sociais que possuem importância estratégica 

para o núcleo hegemônico de dominação externa. Segundo, a coexistência de 

estruturas econômicas, socioculturais e políticas em diferentes “épocas 

históricas”, mas interdependentes e igualmente necessárias para a articulação 

e a expansão de toda a economia, como uma base para a exploração externa 

e para a concentração interna da renda, do prestígio social e do poder (o que 

implica a existência permanente de uma exploração pré ou extracapitalista, 

descrita por alguns autores como “colonialismo interno”). Terceiro, a 

exclusão de uma ampla parcela da população nacional da ordem econômica, 

social e política existente, como um requisito estrutural e dinâmico da 

estabilidade e do crescimento de todo o sistema (essa exclusão variava, em 

1964, de um quarto até a metade ou três quartos da população, conforme os 

países) (FERNANDES, 2009, p.29). 

 

 O desenvolvimento do moderno imperialismo nas nações latino-americanas iniciou-se 

de maneira suave, por meio de empresas corporativas norte-americanas ou europeias que “[...] 

pareciam corresponder aos padrões ou as aspirações de crescimento nacional autossustentado, 

conscientemente almejado pelas burguesias latino-americanas e suas elites no poder ou pelos 

governos” (FERNANDES, 2009, p.31). Dessa forma, tais empresas foram consideradas 

contribuintes do cobiçado “desenvolvimentismo”, recebendo apoio econômico e político. 

Assim que se tornaram polo econômico ativo no interior das economias latino-americanas, 
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elas passaram a exercer forte influência estrutural e na dinâmica interna, absorvendo e 

eliminando as empresas já estabelecidas, voltadas para um mercado competitivo mais restrito. 

As estruturas econômicas foram então adaptadas conforme às dimensões e funções das 

empresas corporativas, destruindo as bases para um crescimento econômico relativamente 

autônomo. O então projeto de modernização “norte-americanizada” revelava-se como uma 

rendição total e incondicional, manifestando-se por todos os níveis da economia, segurança e 

políticas nacionais no âmbito da educação, cultura, comunicação em massa, além de exercer 

forte influência sobre a opinião pública. 

 Diante do cenário exposto, Fernandes (2009, p.34) argumenta que os países latino-

americanos enfrentaram duas realidades ásperas: (1) estruturas econômicas, socioculturais e 

políticas internas que poderiam absorver as transformações do capitalismo, mas que inibem a   

integração nacional e o desenvolvimento autônomo; (2) a dominação externa que, ao mesmo 

tempo que estimula a modernização e o crescimento aos níveis mais avançados do capitalismo, 

impede a revolução nacional e uma autonomia real. Apesar da situação heteronômica em 

relação às potências internacionais, a condição nacional é produto de ações recíprocas de 

fatores estruturais e dinâmicos, internos e externos. As frações de classe que possuíam o 

controle das sociedades latino-americanas eram tão interessadas e responsáveis por este 

quadro quanto os grupos externos, também tirando proveito da dependência e 

subdesenvolvimento.  

Ainda assim, havia certa expectativa de “reprodução da história”, ou seja, uma 

expectativa de que o novo padrão de dominação imperialista poderia ser adaptado ao modelo 

de desenvolvimento com segurança para ambas as partes, sendo o estágio atual um momento 

inevitável, mas transitório de uma suposta evolução normal do capitalismo. Diferentemente 

do que projetava tal concepção de desenvolvimento, na medida em que a estrutura e o 

encaminhamento histórico de sociedades vinculam-se a um capitalismo dependente, elas 

encarnam uma situação específica, caracterizada através de uma economia de mercado 

capitalista “duplamente polarizada”53 , “[...]destituída de autossuficiência e possuidora, no 

máximo, de uma autonomia limitada” (FERNANDES, 2008, p.36). A semelhança com o 

modelo capitalista original limita-se à organização formal do sistema econômico. Em um 

extremo, temos economias de mercado capitalista que crescem com o excedente econômico 

transferido ou pilhado historicamente de economias subdesenvolvidas e dependentes. No 

outro extremo, encontra-se economias de mercado capitalista que, ao ponto que crescem, 

                                                 
53  Destinada a garantir à acumulação de capital para as frações burguesas nacionais e para a burguesia 

internacional. 
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correm risco de se tornarem mais dependentes ainda.  

 No Brasil, a inserção ao mercado mundial de maneira subordinada gerou 

instabilidades econômicas e políticas, sobretudo a partir do seu processo de mudança de base 

produtiva (predominantemente agrária para industrial), por volta dos anos de 1930. A 

burguesia nacional, até então representada na figura de Getúlio Vargas, se recusou a romper 

com o setor latifundiário (no que se refere a pauta da reforma agrária), assim como com os 

setores do capital internacional norte-americano e inglês. Diante desse quadro e das tensões 

entre frações burguesas nas disputas de mercado54, Getúlio ascende ao poder através de um 

golpe de Estado, buscando negociar com setores imperialistas uma maior porção na 

exploração do Brasil para a frágil burguesia nacional.  

 A extrema debilidade da burguesia nacional, a centralização do Estado, a já 

considerável dependência de capitais estrangeiros e o temor por uma revolução da classe 

trabalhadora numa conjuntura instável no período entreguerras, possibilitaram a ascensão de 

regimes políticos ditatoriais com orientação nacionalista e tendência ao desenvolvimento 

industrial, também possibilitado pelo acirramento das disputas entre nações imperialistas. No 

Brasil, a crise das oligarquias desencadeou o fortalecimento do poder central, “[...] 

configurando-se um ‘estado de compromisso’ entre interesses das classes médias urbanas, 

facções das oligarquias rurais e parte da burguesia industrial nascentes” (MOREL, 1979, p.37).  

Até então, os setores industriais não tiveram atuação enquanto classe neste processo, muito 

embora tenham posteriormente se beneficiado das medidas industrializantes implementadas 

pelo Estado brasileiro.   

O processo de industrialização do país teve forte participação do Estado, apoiado 

fundamentalmente pela dominação norte-americana. As principais ações do governo Vargas 

atingiram importantes áreas estratégicas, como a nacionalização das minas e o planejamento 

para a formação da indústria de petróleo e siderurgia, garantindo não só o desenvolvimento da 

indústria de base nacional, mas também atendendo as demandas norte-americanas55. Vale 

                                                 
54 “Getúlio, grande proprietário rural ligado à pecuária gaúcha, necessitava de certo desenvolvimento do mercado 

interno. Em nome de um setor da burguesia que não sobrevivia da agroexportação, empunhou o mastro do 

Estado e, em 1932, derrotou o outro setor da burguesia de São Paulo, a burguesia cafeeira, que utilizava o Estado 

como alavancador dos seus negócios em crise” (GODEIRO e SOARES, 2016, p.49).  
55 Conforme argumentam Godeiro e Soares (2016, p.53), em 1941 Getúlio Vargas assina um acordo com o 

governo norte-americano (Roosevelt), denominado Acordo de Washington, no qual os EUA garantiriam um 

fornecimento de armamentos em troca da adaptação da indústria brasileira às necessidades de guerra dos EUA, a 

partir do fornecimento de minério de ferro e aço. Dessa parceria nasceria a Companhia Siderúrgica Nacional em 

1941, a Companhia Vale do Rio Doce em 1942, a Companhia Nacional de Álcalis e a Fábrica Nacional de 

Motores em 1943 e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco em 1945. Getúlio também permitiu a utilização 

de bases militares no Brasil (Natal, Recife e Belém) em troca do financiamento da industrialização. Roosevelt 

também se comprometeu em ampliar a compra de produtos agrícolas brasileiros, como borracha, algodão e café, 
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ressaltar que, conforme já apontamos no segmento anterior, o papel ocupado pelo Estado no 

desenvolvimento do parque industrial nacional baseou-se no endividamento público estatal, o 

que gerou um sistema de dependência do financiamento externo, uma marca característica da 

economia brasileira.  

 A partir de 1941, os Estados Unidos passam a hegemonizar as relações comerciais 

brasileiras, exercendo domínio comercial e financeiro. Neste ano, os norte-americanos “[...] já 

recebiam 53% de todas as exportações brasileiras, e 60% das importações brasileiras vinham 

dos Estados Unidos” (GODEIRO e SOARES, 2016, p.54-55). Com o fim da Segunda Guerra, 

em 1945, os EUA passam a incentivar a “democratização” do Brasil, visto que a ditadura 

“semifascista” de Vargas já havia preparado o terreno para o domínio norte-americano. Neste 

sentido, o Vargas ditador sai de cena em 1945 e retorna como presidente em 1951. O segundo 

governo Vargas, desta vez eleito por voto direto, tentou manter seu caráter nacionalista, agora 

com uma relativa autonomia em relação ao imperialismo (inclusive se apoiando nas 

mobilizações populares), buscando também mais condições para a burguesia nacional56. Essa 

tendência expressou-se na criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE) em 1952, da Petrobrás em 1953 e de projetos que visavam limitar as remessas de 

lucros.  A orientação nacionalista do segundo governo de Vargas, contudo, não teve aderência 

junto ao grosso da burguesia nacional, já convencida da subordinação completa aos EUA. A 

sua morte, em 1954, representou um recuo do projeto de relativa autonomia do governo, 

passando para uma abertura total ao capital internacional.   

 A defesa de um nacionalismo de caráter liberal também esteve presente nos debates 

sobre um projeto de educação superior no Brasil durante este período. É importante destacar 

que a criação da universidade brasileira, em comparação com outros países da América Latina 

e América do Norte, surgiu tardiamente57. Parte deste atraso é expressão do passado colonial 

do país, no qual sua atividade econômica se orientava conforme interesses da burguesia 

                                                                                                                                                         
importar minérios, como o manganês, níquel e bauxita, além da garantia de U$ 200 milhões em armamentos ao 

exército brasileiro.     
56 A oscilação de projetos econômicos da era Vargas refletia os interesses da burguesia nacional que, por vezes, 

entraram em contradição com os interesses imperialistas. Por isso, Vargas aparecia em determinados momentos 

como um “[...] autêntico nacionalista e noutros, como um ditador subserviente aos Estados Unidos” (GODEIRO 

E SOARES, 2016, p.56).  
57  Oficialmente, a primeira instituição de nível superior que vingou com o nome de universidade foi a 

Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920, formada a partir da agregação, sob direção comum, de três 

faculdades. O processo de criação da Universidade do Rio de Janeiro recebeu algumas críticas de muitos 

educadores, o que motivou os debates sobre possíveis projetos de ensino superior que o Brasil poderia adotar. 

Uma das críticas e proposições mais consistentes foi elaborada por Fernando Azevedo, exposta em seu 

projeto/pesquisa de 1926 e que foi largamente difundida após 1930. Conforme afirma Cunha (2007a, p.204), 

além da organicidade apresentada no projeto e das influências posteriores, a crítica formulada pelo educador 

destaca-se em relação ao pensamento emergente pela sua influência europeia (a maioria buscava nos Estados 

Unidos a fonte de inspiração para a crítica).  
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comercial da Europa e as colônias se constituíam como aparatos de poder de suas respectivas 

metrópoles. Esses elementos se conjugavam no monopólio do comércio colonial, “[...] 

instrumento pelo qual o Estado centralizado da metrópole procura garantir a acumulação de 

capital comercial pela burguesia mercantil” (MOREL, 1979, p.25), reduzindo a colônia ao 

papel de exportador de produtos passíveis de serem manufaturados e comercializados na 

Europa. Daí decorre o atraso tecnológico e o caráter predatório que assume a economia 

colonial. Por sua vez, conforme argumenta Morel (1979, p.26-27), a ausência de 

universidades e intercâmbios com centros mais avançados, os boicotes por parte da metrópole 

em qualquer tentativa de dinamizar a produção científica nacional, entre outros fatores, 

tornaram o desenvolvimento científico nacional bastante efêmero, decorrente sobretudo de 

circunstâncias externas, sem que alterasse significativamente as condições internas de 

desenvolvimento científico. Esta foi uma tendência até o início do século XX.   

A redução da hegemonia agroexportadora e o início da expansão industrial 

impulsionou o desenvolvimento quantitativo de cursos superiores e universidades na década 

de 1930, sobretudo com a criação da Universidade de São Paulo (USP). Levados pela crença 

de um desenvolvimento linear e sempre progressivo, os intelectuais liberais envolvidos no 

projeto de universidade nacional (dentre eles, Fernando de Azevedo), defendiam a educação 

superior como sendo “[...] a principal força inovadora da sociedade, capaz de transformar os 

homens, renovar a face da nação, torna-la livre e justa e capaz de promover a passagem 

pacífica, tranquila e sem ódios rumo ao seu destino” (ORSO, 2007, p.53).  

 Para os intelectuais supracitados, o principal problema da sociedade brasileira era a 

educação e uma de suas causas era a ausência de universidades. Eles concebiam-na como “[...] 

um autêntico centro intelectual e ético, que irradiaria de seu seio as forças espirituais capazes 

de renovar incessantemente as energias do país” (ibid., p.54). Acreditavam também que os 

problemas conjunturais gerados pela derrota das elites cafeicultoras em 1930 e 1932 eram 

transitórios e que, superados tais problemas, a evolução retomaria seu curso normal, no que se 

refere a democratização do país e a realização das ideias liberais. Tratava-se também de uma 

tentativa de revanche das elites paulistas na retomada de prestígio na política brasileira.  

Havia uma expectativa de retomada da hegemonia das oligarquias paulistas, desde que 

houvesse um regime democrático e elas preparassem as “[...]camadas de homens superiores, 

elites capazes de se impor pelo valor técnico e moral” (CUNHA, 2007a, p.240).  Motivada 

por tais razões, através do decreto 6.283, de 25 de janeiro de 1934, foi criada a USP, 
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unificando numa mesma instituição faculdades e institutos isolados58 de ensino, pesquisa e 

extensão, especializando-se na formação de profissionais liberais no campo da medicina, do 

direito, da engenharia, entre outras áreas.  

 Conforme citamos no parágrafo anterior, os objetivos que motivaram a criação da 

universidade, para além dos discursos, estavam voltados para a formação das elites e para a 

seleção dos mais capazes. Inspirada numa “cultura liberal”, a USP não estava voltada para a 

grande parcela da população e nem apenas para a cultura e o desenvolvimento científico e 

técnico nacional, mas para servir como “centro de irradiação da doutrina da Unidade 

Nacional” (PACHECO e SILVA apud ORSO, 2007, p.56). Para tanto, deveria “[...] 

harmonizar e unificar interesses antagônicos, regular as tensões de classes, converter as lutas 

em comunhão e harmonia, formar e reciclar as elites dirigentes, formar quadros e devolver a 

São Paulo a liderança na direção dos destinos do país” (ORSO, 2007, p.57). 

 Em resumo, o que se pretendia alcançar com a criação da universidade (a princípio), 

para além da retórica da formação de uma unidade nacional supostamente neutra, era a 

retomada do poder por parte de frações de classes burguesas paulistas, mas que, em alguma 

medida, representou um período de considerável desenvolvimento no campo educacional 

como um todo. Os anos de 1930 também foram marcados pela fundação do Ministério da 

Educação e Saúde (1930), a aprovação da primeira reforma educacional de caráter nacional, 

denominada Reforma Francisco Campos (1931), instituindo o sistema universitário como 

regra para a organização da educação superior e a criação de outras universidades, como a 

Universidade do Distrito Federal (1935). Conforme afirma Fernandes (apud MOREL, 1979, 

p.40), entre 1930 e 1949 foram criados 160 estabelecimentos de ensino superior no Brasil, 

números duas vezes e meia superiores ao total de escolas de ensino superior fundadas na 

primeira república. Se, por um lado, as escolas isoladas ou universidades conglomeradas 

(criadas por decreto) não rompiam com o antigo padrão de educação superior, por outro a 

formação de pesquisadores institucionalizava-se, não mais constituída por iniciativas isoladas 

ou exógenas.  

Mais do que uma implementação de um projeto educacional, havia naquele período o 

interesse por parte de setores da burguesia nacional em consolidar um projeto burguês de 

                                                 
58 Foram incorporadas à USP as seguintes escolas superiores: Faculdade de Direito, Escola Politécnica, Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Faculdade de Medicina, Escola Veterinária, Instituto de Educação 

(elevado à categoria de Escola Superior e incorporado na USP como Faculdade de Educação). Foram também 

criadas a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o Instituto de Ciências Econômicas e Comerciais e a Escola 

de Belas-Artes. Outros institutos mantidos pelo governo estadual, de caráter técnico-científico, foram 

incorporados à universidade como instituições complementares, entre eles: o Instituo Biológico, Instituto de 

Higiene, Instituto Butantã, Instituto Agronômico de Campinas, Instituto Astronômico e Geofísico, Instituto de 

Radium, Instituto de Pesquisas Tecnológicas e o Museu de Arqueologia, História e Etnografia.  
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sociedade e que a educação seria um meio para viabilizar esse projeto. Além disso, a 

intensificação da atividade industrial evidenciou a necessidade de desenvolvimento do 

sistema científico e tecnológico nacional, assim como as experiências de guerra e exemplos 

de outros países demonstraram outras utilidades e aplicações da ciência (enquanto elemento 

de defesa e de produção de tecnologia). Na ausência de políticas científicas mais orgânicas, 

alguns cientistas trataram de fundar associações, como o Centro Brasileiro de Pesquisas 

Físicas (CBPF) em 1949 e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em 

1948. Essas organizações não só visavam representar os interesses dos cientistas em geral, 

mas também “[...]sensibilizar as autoridades governamentais para a importância da ciência, 

justificando-a em termos de sua capacidade de fornecer conhecimentos passíveis de aplicação 

prática” (MOREL, 1979, p.44), ou seja, a promessa de realização da ciência como força 

produtiva, passando a orientar a política científica e para a educação superior nos anos 

subsequentes.  

  Apesar da agitação em torno de um projeto de universidade que convergisse para um 

novo projeto de sociedade, ao longo dos anos seguintes, as condições objetivas, as 

circunstâncias e a correlação de forças internas e externas levaram a universidade brasileira a 

assumir outros rumos, em especial a partir de 1950. Conforme citamos anteriormente, a morte 

de Vargas representou um recuo de um projeto de relativa autonomia, resultando numa maior 

abertura ao capital financeiro internacional. Esse foi o principal meio de financiamento da 

industrialização do Brasil (via processo de substituição das importações) no governo 

Juscelino Kubitscheck (1956 a 1961), o que possibilitou uma taxa de crescimento industrial 

de 10% ao ano, gerando uma ampla e profunda transformação do sistema econômico do país. 

Em 1956, a renda proveniente da indústria ultrapassou a da agricultura. Para Godeiro e Soares 

(2016, p.58), houve neste período um amadurecimento industrial no Brasil, sobretudo no 

âmbito da indústria de bens de capital, equivalente a 55% da produção, enquanto a indústria 

de bens de consumo contribuía com 45%.  

A política econômica governamental desse período expressou-se de maneira 

sistematizada no Programa de Metas, no qual o poder público atuava no sistema econômico 

lançando mão dos recursos públicos disponíveis. Conforme argumenta Ianni (1979, p.142), 

essa atuação destinou-se a acelerar o desenvolvimento econômico, em especial por meio da 

industrialização, e a impulsionar o setor privado, tanto nacional quanto internacional. Os 

investimentos industriais, assim como os investimentos aplicados em infraestrutura, seguiram 

conforme as possibilidades abertas pela estrutura econômica formada nos anos anteriores, a 

partir da combinação de duas tendências: (1) por um lado, encontravam-se as exigências 
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estabelecidas “[...] pelas relações de interdependência e complementaridade inerentes à 

estrutura econômica brasileira de então” (IANNI, 1979, p.145). Quando a economia atingiu 

um determinado nível de desenvolvimento, a industrialização passou a seguir por outros 

meios que não aqueles resultantes de ações predatórias de setores do capital internacional e; 

(2) por outro lado, manifestavam-se exigências estabelecidas pela própria reprodução 

capitalistas em escala mundial. Quando os Estados Unidos estabeleceram sua hegemonia 

perante a Europa e o Japão após a 2º Guerra, tanto seu governo quanto as empresas mais 

poderosas reformularam suas relações econômicas, políticas e militares com os povos 

coloniais e dependentes59. Portanto, o Programa de Metas seria expressão das possibilidades a 

partir das tendências do subsistema econômico brasileiro, combinado com as tendências do 

sistema capitalista mundial sob hegemonia norte-americana.      

A estratégia política de desenvolvimento adotada pelo Governo Federal acabou 

expandindo o capitalismo dependente no Brasil, apesar do também amplo desenvolvimento 

das empresas estatais. De maneira genérica, o Programa de Metas apontava para dois 

objetivos: conforme já destacamos, o Programa projetava a abolição do estrangulamento 

econômico por meio de desenvolvimento de infraestrutura e, especificamente no âmbito 

industrial, visava o desenvolvimento da indústria de base, como nos setores automobilísticos e 

de indústrias pesadas, estimulando os investimentos privados nacionais e estrangeiros. Um 

dos alvos centrais era “[...] atrair o interesse de empresários estrangeiros, com seu capital e 

sua tecnologia[...]”, além de “[...] estimular a poupança nacional e incentivar a modernização 

geral do sistema produtivo” (IANNI, 1979, p.153). Logo, tanto a natureza quanto o foco dos 

objetivos do Programa de Metas, bem como as circunstâncias em que ele estava sendo 

implementado, dependiam do capital e da tecnologia estrangeira em larga escala.   

O Aumento da produtividade industrial, entretanto, não evitou o fluxo de capitais para 

o exterior. Entre 1951 e 1960, saíram do país “[...] na forma de remessas de lucros US$ 10 

bilhões de dólares, enquanto a entrada de investimentos diretos foi de US$ 6,2 bilhões” 

(GODEIRO e SOARES, 2016, p.58-59), mostrando que a política de industrialização 

nacional foi também muito rentável ao imperialismo norte-americano. Outro importante meio 

para o fluxo de capitais baseou-se na instalação de multinacionais, nas áreas de bens de 

                                                 
59 O governo norte-americano, assim como os setores empresariais, adotou uma política mais flexível quanto ao 

planejamento governamental em países dependentes ou coloniais. Os governantes “[...] logo compreenderam que 

a participação ativa do Estado nas decisões e realizações concernentes à Economia era um mal menor, se 

comparado com o risco de agravamento das tensões sociais e políticas características das economias dependentes 

em luta pela industrialização” (IANNI, 1979, p.149). Além disso, acreditava-se que garantir a participação 

governamental nas decisões ligadas a política de desenvolvimento asseguraria alguma vantagem política e 

econômica para as empresas estrangeiras.  
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consumo duráveis, na indústria automobilística e bens de capital. Além das remessas de lucro, 

parte da riqueza nacional também era levada pelas empresas matrizes por meio de pagamento 

de royalties, devido a importação de know-how e da base tecnológica necessária ao aumento 

da produtividade industrial. Contraditoriamente, conforme afirma Ianni (1979, p.168), o 

processo de industrialização, ao mesmo tempo que promovia a substituição das importações, 

criava novas exigências de importação de máquinas, implementos, acessórios, know-how e 

matérias-primas para instalar novos empreendimentos e manter os já existentes.  

Por essas e outras questões, ganhava mais força o sentimento de nacionalismo e o 

desenvolvimentismo (como ideologia), mas ainda sem apontar rupturas com o capital 

internacional. O nacionalismo neste período estava calcado na ideia de “segurança nacional”, 

disseminado por setores militares do aparato estatal e em torno da garantia da soberania 

nacional e na defesa da nação contra a penetração imperialista. Tratava-se “[...] de incentivar a 

intervenção do Estado nos setores industriais de base e, ao mesmo tempo, salvaguardar fontes 

de materiais estratégicos para o abastecimento militar” (MOREL, 1979, p.44-45).    

No que se refere a educação em geral e a educação superior em específico, defendia-se 

que o atraso das instituições nacionais poderia ser superado como uma parte do processo de 

desenvolvimento da nação. A formação econômica com desenvolvimento acelerado e grande 

oferta de profissionais, em especial tecnologistas, era apontado como requisito básico para o 

rompimento de laços de dependência que emperravam o desenvolvimento do país, sendo esta 

uma condição para a sua “[...] mais perfeita integração econômica, diplomática e militar no 

conflito entre o ‘mundo livre’, liderado pelos Estados Unidos, e a ‘Cortina de Ferro’, 

encabeçada pela União Soviética” (CUNHA, 2007b, p.128).  

O primeiro passo para modernização da educação superior no Brasil foi de iniciativa 

do segmento militar do Estado, com o início dos trabalhos do Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA), em 1947, com objetivo de formar pessoal de alta qualificação em 

engenharia aeronáutica e o aparato para pesquisas. As inovações proporcionadas pelo ITA 

motivaram os reformadores do ensino, principalmente aqueles que viam no modelo de 

modernização seguido pelo ITA o caminho necessário para que o país adquirisse a 

“[...]maioridade científica e tecnológica” (ibid., p.130), indispensáveis para o rompimento 

com os laços de dependência do exterior ou, então, para reforça-los, visando a modernização 

do país a partir do sistema educacional, seguindo a imagem do paradigma do país capitalista 

hegemônico.    

As preocupações em promover o desenvolvimento científico e tecnológico não se 

restringiram ao campo da aeronáutica. É importante destacar que, se na década de 1940 o 
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principal campo de aplicação da pesquisa científica e tecnológica era a indústria bélica, os 

anos de 1950 presenciaram a sua plena inserção no desenvolvimento das forças produtivas. 

Embora este movimento seja mais perceptível nos países de maior desenvolvimento 

capitalista, houve também tentativas de reproduzi-lo nos países mais periféricos, inclusive no 

Brasil. Conforme citamos anteriormente, a intensificação do processo de industrialização 

baseado sobretudo na importação de tecnologia externa desencadeou uma diferenciação da 

divisão do trabalho, evidenciando a necessidade de uma política para a formação de recursos 

humanos qualificados.   

 Esta iniciativa resultou na fundação do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), a 

partir da Lei n° 1.310 de janeiro de 1951. Os objetivos do CNPq resultaram de uma 

combinação complexa, visando a promoção da segurança e o desenvolvimento, “[...] 

entendidos ora numa perspectiva autonomista, de rompimento dos laços de dependência, ora 

numa perspectiva de reforço desses laços, reeditados sob forma modernizada” (ibid., p.131). 

Essa ambiguidade expressou-se particularmente no campo da energia nuclear, foco dos 

esforços iniciais do CNPq. Não havendo (naquela época) no país reservas expressivas de 

combustíveis minerais (carvão e petróleo) e as reservas hidrelétricas localizavam-se distantes 

das grandes concentrações populacionais e das indústrias, a construção de reatores nucleares 

voltados à produção de energia elétrica era um imperativo do processo de desenvolvimento 

brasileiro60. Para dar início ao projeto, o CNPq criou o Instituto de Energia Atômica e enviou 

especialistas para à Europa e à América do Norte, em busca de subsídios visando a 

implementação de uma indústria de equipamentos nucleares.  

A diversificação nas fontes de informação e de suprimentos foi uma tentativa de 

manutenção da autonomia do empreendimento, contudo as condições da autonomia não 

estavam postas. Conforme argumenta Cunha (2007b, p.131), o Brasil ocupava um lugar na 

divisão internacional da produção como fornecedor de minérios estratégicos, com o 

assentimento de setores do Estado. O governo norte-americano fez o Brasil assinar uma série 

de acordos61, garantindo o suprimento de minerais estratégicos para o seu parque industrial 

nuclear e, em paralelo, obstaculizou a criação de uma indústria de combustíveis nucleares no 

Brasil, através de um embargo norte-americano à venda de centrifugadoras da Alemanha em 

1954 e aos estágios de técnicos brasileiros nas instalações da Oak Ridge (EUA), visando 

                                                 
60 De acordo com o almirante Álvaro Alberto da Mota Silva (apud Cunha, 2007b, p.131), presidente da comissão 

formada no âmbito da presidência da república, responsável por estudar medidas que deveriam ser tomadas para 

a promoção da pesquisa científica e tecnológica no Brasil.  
61 Alguns deles sob forte pressão econômica e política, em especial os acordos para o fornecimento de monazita 

(1952) e para o fornecimento de tório (1954 e 1955).  
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adquirir formação técnica na área. Com a ação supracitada, os Estados Unidos, além de 

garantir as fontes de matéria-prima para sua indústria, manteve a condição de dependência do 

Brasil quanto a importação de tecnologias da indústria nuclear.   

Todos os esforços mobilizados para a montagem de um aparelho extrauniversitário de 

pesquisa científica e tecnológica resultaram das tentativas de suprir as deficiências das 

universidades, reconhecida como lugar mais adequado para o desenvolvimento de pesquisas. 

Apesar desse movimento em paralelo, o CNPq através de seus relatórios pautava a 

necessidade da modernização da educação superior no Brasil, como uma condição 

fundamental para a formação de pesquisadores. Neste sentido, é possível que sua principal 

contribuição tenha se dado de maneira indireta, por meio da concessão de bolsas à professores 

que, uma vez que retornavam às suas universidades, buscavam reproduzir nelas a organização 

das atividades acadêmicas e metodologias vigentes nas universidades dos países em que 

estudaram, em especial nos EUA.  

Efeitos semelhantes foram produzidos pela Campanha Nacional do Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (posteriormente Coordenação), a CAPES, fundada em 11 de 

junho de 1951 com objetivo de:  

 

(a) assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e 

qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos 

públicos e privados que visam o desenvolvimento econômico e social do 

país. 

(b) oferecer os indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, acesso a 

tôdas as oportunidades de aperfeiçoamentos. (BRASIL, 1951).  

 

 Conforme foi supracitado, a CAPES se propôs a elevar o nível da educação superior 

no Brasil, diante da incapacidade das escolas superiores isoladas e universidades 

conglomeradas em formar quadros que pudessem se adequar às constantes transformações 

que o sistema produtivo demandava. No contexto da ideologia desenvolvimentista, o Estado 

tende a se impor como mecanismo regulatório capaz de orientar os escassos recursos para os 

setores definidos como prioritários. A política científica no período, voltada prioritariamente 

para a formação de recursos humanos qualificados, é, então, “[...] um dos mecanismos pelo 

qual o Estado orienta recursos para setores deficitários, os pontos de estrangulamento que 

poderiam prejudicar a meta geral de expansão econômica” (MOREL, 1979, p.47).   

 Apesar dos avanços proporcionados pela institucionalização da pesquisa científica no 

Brasil, mediante à criação do CNPq e da CAPES, o período subsequente correspondeu a uma 

fase de penúria para a ciência nacional. Entre 1956 e 1961, houve um decréscimo no 
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orçamento da união investido no CNPq e uma redução no número de bolsas de estudo no 

estrangeiro62. Em decorrência desses fatos, houve neste período uma intensa emigração de 

cientistas e técnicos de qualificação superior para outros países. A “evasão de cérebros” paras 

os Estados Unidos em 1956 chegou a 132 pessoas, entre cientistas, engenheiros e pessoal 

médico. Entre 1962 e 1966, este total chegou a 567 pessoas63. Ao mesmo tempo, toda a 

agitação em torno da necessidade de desenvolvimento do sistema científico não se reverberou 

num vínculo mais orgânico com as demandas tecnológicas do sistema produtivo, tampouco 

com as demandas da classe trabalhadora: 

 

Na nova etapa de industrialização – produção de bens de consumo duráveis, 

bens intermediários e de automóveis, setores de intensa demanda tecnológica 

– não vai haver lugar para a ciência brasileira: essa época marca a expansão 

das atividades das empresas estrangeiras no Brasil e demanda crescente de 

recursos externos, para responder às necessidades de capitalização. O Know-

how necessário será obtido nas matrizes das empresas estrangeiras, não 

havendo portanto demanda as atividades científicas e tecnológicas internas 

(MOREL, 1979, p. 48-49). 

 

O desenvolvimento industrial dependente do capital internacional, conforme citamos 

anteriormente, contrastava com o sentimento de anti-imperialismo que ganhou o continente 

latino-americano em 1959, com a Revolução Cubana, fato que agitou os movimentos de 

esquerda em todo o continente. No Brasil, o início dos anos 60 foram problemáticos para as 

elites brasileiras, pois o país passava por uma crise econômica e política, expressando-se na 

redução do índice de investimentos, a diminuição da entrada de capital externo, queda nas 

taxas de lucro e aumento da inflação.  

Em virtude do término da política de substituição de importações, ainda no governo 

Kubitschek, havia entre os governantes a tentativa de buscar novos programas de 

desenvolvimento econômico. Contudo, uma das maiores dificuldades encontradas para a 

proposição de um novo programa estava na orientação política que pressupõe qualquer ação 

econômica governamental, que naquele momento se encontrava entre duas estratégias: 

favorecer ao desenvolvimento do capitalismo nacional ou acelerar sua internacionalização, 

consolidando e expandindo o capitalismo dependente. Este suposto dilema esteve implícito 

nas políticas econômicas entre 1961 e 1964, tanto no breve governo de Jânio Quadros quanto 

no governo de João Goulart, não chegando a se configurar como um sistema de diretrizes 

                                                 
62 “Leite Lopes mostra que de 1956 até 1961 a dotação orçamentária do CNPq decresceu de 0,28% do orçamento 

da União para 0,11%. As bolsas de estudo no estrangeiro também decresceram: se em 1956 foram enviados 86 

bolsistas, em 1961, 62 e 63 foram enviados, respectivamente, 30, 49 e 71 bolsistas” (MOREL, 1979, p.48).  
63 Dados expostos por Azevedo (apud Morel, 1979, p.48), a partir de dados do senado norte-americano, de julho 

de 1967.  
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coerentes.   

Do ponto de vista político, o quadro de crise motivou várias mobilizações populares 

em favor de reformas na estrutura da sociedade brasileira, o que acirrou ainda mais os 

conflitos entre capital e trabalho. Conforme argumenta Ianni (1979, p.195), o processo de 

industrialização e urbanização nos anos anteriores produziram uma nova consciência dos 

pontos de estrangulamentos não econômicos, diante dos quais a sociedade brasileira se 

encontrava. Era cada vez mais evidente a necessidade de reformas institucionais a fim de que 

o sistema econômico e político nacional pudesse se reorganizar.    

Os debates de programas econômicos e políticos no contexto da crise levaram a 

intensa agitação política, da classe média ao proletariado urbano, de setores políticos à direita 

e à esquerda, destacando-se uma parcela de estudantes universitários. Com a renúncia de 

Jânio Quadros, em agosto de 1961, as forças políticas mais conservadoras tentaram impedir a 

posse do então vice-presidente da República, João Goulart. Entretanto, essa iniciativa gerou 

também a mobilização das forças políticas ligadas ao mesmo, possibilitando a sua posse e 

garantindo os termos da Constituição Brasileira de 1946.  

Em novembro de 1961, João Goulart chegou ao poder defendendo um discurso 

nacionalista, com promessas voltadas para as chamadas Reformas de Base, como a reforma 

agrária, a nacionalização das refinarias de petróleo privadas e o controle do capital estrangeiro. 

Novamente, alguns setores da burguesia nacional tentaram se valer das mobilizações das 

massas para satisfazer seus desejos privados, propondo alternativas de relativa autonomia, 

assim como se objetivava no segundo governo Vargas, sendo essa a orientação seguida pelo 

governo João Goulart64. Ainda assim, Goulart precisava do apoio do proletariado, naquela 

época relativamente mais forte que a burguesia nacional65.  

Apesar dos percalços, o início dos anos 1960 tiveram dois fatos importantes, marcos 

históricos na política científica brasileira: a criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP) e a Fundação da Universidade de Brasília (UnB). Graças a 

pressão de um grupo de cientistas vinculados à USP (em sua maioria), a Constituição do 

Estado de São Paulo de 1947 já previa em seu artigo 123 a criação de uma Fundação, 

provendo-a com cerda de meio por cento da receita ordinária do orçamento. Contudo, a 

                                                 
64  “O governo Goulart foi o suspiro tardio de um setor da burguesia nacional, pressionada pelos ventos 

revolucionários cubanos, antes de se entregar de corpo e alma ao imperialismo. O apoio do PCB a Goulart foi 

fundamental para impedir o surgimento de uma organização independente dos trabalhadores em ruptura com a 

burguesia e o imperialismo” (GODEIRO e SOARES, 2016, p.61).   
65 Em 1956, segundo Godeiro e Soares (2016, p.61), a classe operária no Brasil chegava a 3,8 milhões de 

pessoas, desses, 1,1 milhão de operários localizados no estado de São Paulo. A título de comparação, a classe 

operária industrial na Rússia em 1910 era composta por cerca de 3 milhões de pessoas.  
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FAPESP só foi oficialmente criada em 1962, com a promulgação da lei n° 5.918, de 18 de 

outubro, que, apesar da criação tardia, teve um rápido desenvolvimento. Por sua vez, a UnB 

foi formulada conforme plano original de Darcy Ribeiro. Em 21 de Abril de 1960, mesma 

data de inauguração de Brasília, o Poder Executivo enviou o projeto da UnB para o Congresso, 

sendo finalmente fundada em 1961, pela Lei n° 3.998, de 15 de dezembro.  

A UnB, fundada como objetivo de ser uma “[...] instituição de ensino superior de 

pesquisa e estudo em todos os ramos do saber e de divulgação científica, técnica e cultural” 

(BRASIL, 1961), trouxe, conforme argumenta Morel (1979, p.50), dois importantes 

elementos de inovação para a estrutura universitária do país: (1) o seu modelo de 

funcionamento, em torno de institutos centrais e departamentos, evitando a duplicação de 

cursos e serviços docentes e de pesquisa; (2) a tentativa de incorporar de maneira mais 

orgânica a pesquisa científica ao ensino universitário e, articulado a esse aspecto, a 

implementação do regime de dedicação exclusiva para professores, com o intuito de 

desenvolver cursos de pós-graduação. Portanto, estava no horizonte da UnB corrigir as 

limitações das escolas superiores tradicionais e das Universidades conglomeradas. Esse 

modelo seria aperfeiçoado posteriormente, orientando a organização das demais universidades 

criadas.  

Do ponto de vista da implementação das metas, a partir de uma confluência de fatores, 

o governo João Goulart conquistou importantes vitórias, como a votação no Congresso 

Nacional da lei que limitava a remessa de lucros a 10% do capital, em 1962. Contudo, as 

tensões internas só aumentavam, causando preocupação não só na burguesia, mas também de 

setores da classe média e da cúpula militar. Essas tensões se expressavam sobretudo nos 

antagonismos entre os poderes Executivo e Legislativo, que refletiam também os 

antagonismos de interesses de frações de classes. Naquela época, o Congresso Nacional era 

composto em boa parte por representantes dos interesses de grandes agricultores que, portanto, 

acreditavam que o caminho estava no desenvolvimento da economia primária exportadora. 

Por outro lado, o poder Executivo defendia os interesses e valores ligados à sociedade urbano-

industrial, dentre os quais as Reformas de Base dariam suporte.  

O foco da ação das classes dominantes estava justamente no ataque às Reformas de 

Base no Congresso (através de seus partidos políticos66) e no campo ideológico, através do 

Ipes/Ibad, criado para aglutinar em torno da vontade coletiva da burguesia e de seus aliados. 

 

                                                 
66 Em especial, a União Democrática Nacional (UDN) e o Partido Social Democrático (PSD).  
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Por sua vez, a inflação galopante (1960: 30,5%, 1961: 47,7%, 1962: 51,3%, 

1963: 81,3%), a revolta dos sargentos em setembro de 1963, em Brasília, 

considerada como quebra de hierarquia, o anticomunismo, o combate 

acirrado à reforma agrária, a incorporação da Ideologia da Segurança 

Nacional – cujos “objetivos nacionais permanentes” justificavam a 

usurpação do poder em seu nome – a busca de aliados fardados por parte das 

classes dirigentes etc., tudo isso culminou com a intervenção militar de 

março de 1964. O golpe foi saudado efusivamente por parte das camadas 

médias urbanas, capitaneadas por setores da Igreja Católica responsáveis 

pela realização das caudalosas “Marchas da Família, com Deus pela 

Liberdade”, que precederam inclusive a deposição de Jango (GERMANO, 

1993, p.51) 

 

 O Golpe empresarial-militar de 1964 representou uma reação ao quadro de crise de 

hegemonia do Estado brasileiro. Mais do que isso, embora os militares tenham guardado para 

si o controle do aparelho estatal, o golpe representou a restauração da dominação burguesa, 

confirmando, segundo Germano (1993, p.53), aquilo que tem sido uma tendência em nossa 

história política: continuidade, restaurações, intervenções cesaristas, transformismos, 

exclusões das massas populares, autoritarismo.   

 Em abril de 1964, Castelo Branco assume a Presidência da República para cumprir um 

mandato-tampão de um ano e dez meses. Apesar do golpe ter sido desferido em nome da 

democracia, o que de fato ocorreu foi uma:  

 

[...] implantação gradual de uma ditadura militar, cujo suporte doutrinário é a 

ideologia da Segurança Nacional, cunhada na Escola Superior de Guerra. Tal 

ideologia é fortemente influenciada pelos valores e interesses dos EUA, 

expressos em conformidade com os pressupostos da Guerra Fria, qual seja, o 

da existência de um instransponível antagonismo Leste-Oeste, entre as 

“democracias capitalistas ocidentais-cristãs” e o “comunismo”. Além disso, 

é evidente que os militares foram influenciados pelo pensamento autoritário 

brasileiro (ibid., p.54). 

 

 O Estado no regime ditatorial caracterizou-se pelo elevado grau de autoritarismo e 

violência. O autoritarismo expressou-se pela tentativa de controlar e sufocar vários setores da 

sociedade civil, em especial organizações políticas, como sindicatos, instituições 

representativas de trabalhadores e estudantes, assim como pela extinção de partidos políticos e 

a exclusão de setores populares das decisões políticas. As ingerências da cúpula militar 

também chegaram ao Congresso Nacional, perdendo suas prerrogativas por meio da aplicação 

de atos institucionais e outros atos, inclusive sob a forma de emendas constitucionais.  

Na esfera econômica, o Estado nesse período caracterizou-se pelo aumento da 

intervenção na economia, sendo um agente decisivo para o desenvolvimento das forças 

produtivas no país, amparado por “[...] um perverso processo de desenvolvimento capitalista 
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que combinou crescimento econômico com uma brutal concentração da renda” (ibid., p.56). A 

política adotada pelo Estado, na medida que privilegiava os interesses mediatos e imediatos 

de grupos econômicos multinacionais, abandonava uma política externa independente pelo 

alinhamento incondicional aos Estados Unidos, em troca de auxílio técnico e financeiro para 

mudar o Brasil, à moda norte-americana.  

 Por trás das práticas ditatoriais, agravadas pelo crescimento da participação de 

militares na administração pública, revelavam-se, conforme argumenta Cunha (2007c, p.28), 

dois vetores. O primeiro vetor estava associado a já antiga herança da ideologia positivista, 

que pregava a defesa da “ordem” como objetivo final do Estado, aparecendo na forma da 

defesa da “segurança nacional”. A noção de “progresso” aparecia sob a forma moderna de 

“desenvolvimento”, ideologia com a qual justificava-se a necessidade de uma “ditadura 

republicana”, visando fazer frente à ameaça “impatriótica e corrupta de políticos”, reforçada 

por uma suposta infiltração dos “agentes da subversão internacional”. O sentimento de 

“monopólio do patriotismo e da honestidade” por parte dos militares brasileiros era reforçado 

pela ação imperialista norte-americana, cooptando as forças armadas nos países latino-

americanos a fim de que elas apoiassem seus interesses em escala mundial e internamente. O 

segundo vetor estava vinculado à aliança entre militares e setores da burguesia nacional e 

internacional, bem como de setores da burocracia governamental, empenhados em usar o 

aparato das Forças Armadas para estabelecer reformas econômicas que garantissem o 

desenvolvimento associado (dependente) com o capitalismo internacional.  

 Uma das expressões da centralização do Estado no planejamento e aplicação de 

medidas de modernização administrativa foi a intensificação de ações voltadas à política 

científica e a incisiva incorporação da ciência e tecnologia no discurso governamental, a partir 

de 1967. Conforme afirma Morel (1979, p.55), o que havia de novo nesta fase era que a 

questão da ciência e tecnologia estava vinculada à política externa governamental. 

Acreditava-se que o crescimento de recursos humanos e materiais seria visto como elemento 

importante para a projeção do Brasil no quadro internacional e, portanto, para a soberania 

nacional.  Do ponto de vista interno, esse discurso já havia sido difundido desde os anos 1950, 

em especial no governo JK, conforme já expomos neste segmento, no qual o desenvolvimento 

era posto como equivalente à prosperidade.  

Num quadro de fortalecimento do aparato administrativo estatal, de um lado, e a 

constante internacionalização da expansão industrial no país, baseado na importação de 

tecnologias sofisticadas, do outro, houve uma grande expansão de serviços, colocando 

demandas mais específicas para a qualificação da força de trabalho. No tocante à educação 
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superior, o processo de reformas das instituições no período de 1964 a 1968, definidas no 

contexto de reforço da subordinação política e econômica do país, foram responsáveis pela 

edificação e modernização da universidade no Brasil, em especial a partir da aprovação da Lei 

n° 5.540/68. É importante ressaltar, conforme afirma Cunha (2007c, p.20), que a doutrina da 

reforma universitária de 1968 tinha por base o idealismo alemão 67 , mas o modelo 

organizacional proposto para a educação superior brasileira era norte-americano, que, de certa 

forma, já vinha ganhando terreno desde 1940, expressando-se especialmente no modelo 

proposto para a Universidade de Brasília68. O projeto de reforma universitária consistia numa 

radical mudança na organização dos recursos materiais e humanos da universidade, de modo 

que: 

 
Em vez de agrupá-los em função dos produtos profissionais (isto é, nas 

faculdades), passavam a ser agregados em função das economias de escala 

no uso dos indutos (implicando a estrutura departamental). O conhecimento 

a ser ensinado se fragmentava em pequenas unidades chamadas disciplinas, 

já descoladas das matérias correspondentes às cátedras. No nível da 

universidade, a agregação das disciplinas dava origem aos departamentos 

por processos indutivos (ao contrário do processo dedutivo que originava a 

cátedra); no nível do estudante, resultava no currículo a ser composto 

mediante um sistema peculiar de contabilidade – o crédito. (CUNHA, 2007c, 

p.21, grifo do autor). 

 

 Para além do aspecto organizacional, constituía-se com a reforma universitária a 

subordinação da mesma à empresa capitalista, não de maneira imediata, mas a partir da 

hegemonia de práticas próprias da grande indústria, como a organização e avaliação em 

função da produtividade, a racionalização do trabalho e das linhas de comando, além do uso 

de conceitos próprios de teóricos da organização da produção industrial. A lógica da 

                                                 
67 Entre 1802 a 1816, alguns dos maiores filósofos do idealismo, dentre eles Hegel, Schelling, Fitche, 

Schleiermacher e Humboldt, formularam sobre a ideia de universidade e sua realização. Os cinco filósofos 

divergiam em alguns aspectos no que se refere a ideia de universidade, conforme afirma Cunha (2007c, p.17), 

que, para uns, essa ideia representava a manifestação diversa do saber uno, para outros, “a totalização sistemática 

do saber diverso”. A orientação de uma ou outra variante desta concepção ideal de universidade resultariam em 

universidades com marcas liberais ou autoritárias. Dentre as experiências que partiram desses filósofos, 

destacava-se a Universidade de Berlim, criada por Humboldt, em especial a faculdade de filosofia, onde 

desenvolvia-se o cultivo do “saber livre” e desarticulado (de maneira direta) de aplicações práticas, opondo-se a 

política universitária voltada à formação profissional. 
68 Naquela época havia uma forte crença de que o modelo universitário implementado em 1968 havia sido 

trazido por assessores norte-americanos, através dos acordos MEC-Usaid, cabendo ao governo e ao Ministério 

da Educação implementá-lo. Entretanto, concordamos com a tese defendida por Cunha (2007c, p.24), na qual o 

mesmo argumenta que a concepção de universidade, baseada nos modelos norte-americanos, não foi apenas 

imposta pela Usaid, com a conivência da burocracia da ditadura, mas foi buscada, desde os fins dos anos 1940, 

por administradores educacionais, professores e estudantes, objetivando a modernização do ensino superior no 

Brasil. Quando os norte-americanos aqui chegaram, já encontraram um espaço privilegiado para implementar 

suas ideias.   
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departamentalização também aguçou o corporativismo na instituição universitária, bem como 

a disputa por cargos administrativos. 

 O projeto de expansão da universidade engendrado no regime militar apontava 

claramente as potencialidades mercadológicas que a educação poderia desenvolver, sob uma 

lógica privatista, bem como um forte campo estratégico para a constituição de uma 

hegemonia ideológica, sob a ótica tecnocrata da teria do capital humano que, conforme vimos 

anteriormente, busca estabelecer vínculos diretos entre a educação, mercado de trabalho e 

desenvolvimento. Destacamos nos parágrafos seguintes algumas das iniciativas que deram a 

linha política logo após 1964 no que tange à educação superior e que deram suporte para a 

aprovação da reforma universitária.  

 A lógica privatista da educação superior no Brasil foi fortemente influenciada por um 

relatório encomendado pelo MEC ao professor norte-americano Rudolph Atcon, concluído 

em 1966 com o título “Rumo a reformulação estrutural da universidade brasileira”. No 

relatório supracitado, Atcon defende que um “[...] planejamento dirigido à reforma 

administrativa da universidade brasileira [...] tem que se dirigir ao propósito de implantar um 

sistema administrativo tipo empresa privada e não do serviço público” (ATCON, 1966, p.82). 

Uma das expressões desta concepção empresarial de universidade está na sua formulação de 

política salarial e de carreira. Para o autor, “o fato de estar ligado o pessoal universitário aos 

cânones do serviço público, tem introduzido todos os vícios do sistema ao mundo acadêmico-

científico do país” (ibid., p.80). Portanto, a “[...] tarefa da reformulação universitária do Brasil 

tem que ser a de desvincular seu pessoal docente e administrativo dos cânones do serviço 

público” (ibid., p.80), tendo que se estabelecer critérios de correspondência entre, dentre 

outros fatores, as “[...] atividades realmente desempenhadas e a remuneração financeira que 

lhes eqüivale no mercado aberto do trabalho” (ibid., p.81).  

 Seguindo uma tendência semelhante ao que recomendava o relatório supracitado e 

seguindo a esteira dos acordos MEC-Usaid, foi constituído um grupo de trabalho chamado 

Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensino Superior (EAPES), que concluiu em 1968 

um relatório com análises da educação brasileira e proposições para a reforma universitária. 

Segundo Germano (1993, p.123), o relatório partia do pressuposto de que a educação era 

essencial para o desenvolvimento econômico e recomendava medidas para a reforma 

universitária. A ênfase da expansão das oportunidades educacionais estava na defesa da 

privatização do ensino69 , através do estímulo à criação de universidades particulares, na 

                                                 
69 Constava no relatório da EAPES “[...] a defesa da gratuidade do ensino público apenas no tocante ao primário, 

conforme explicitava a Constituição de 1967. Nos níveis secundários e superior, o ensino público deveria ser 
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medida que tais instituições complementassem a ação do Estado no campo educacional. Esse 

documento expressava muito bem o dilema no qual o Regime se encontrava. Ao mesmo 

tempo que havia uma necessidade de expansão do sistema educacional, tanto do ponto de 

vista técnico quanto do ideológico, existia um obstáculo de ordem material: a falta de recursos 

diante das demais prioridades estratégicas, visto que o Estado estava comprometido com a 

expansão e o desenvolvimento da infraestrutura e com a concessão de subsídios ao capital.  

 A saída para o dilema acima mencionado foi apelar para uma suposta justiça social, na 

qual quem pudesse pagar deveria pagar para que os desfavorecidos tivessem acesso à 

educação. Contudo, na educação superior, a adoção dessa prática como política educacional 

provocou um efeito inverso: “[...] coube aos ‘desfavorecidos’ pagar para a obtenção de um 

diploma – em geral de 2° categoria – e sustentar os grupos empresariais privados que atuam 

no campo educacional” (GERMANO, 1993, p.128), guardando o acesso às universidades 

públicas para as elites. Conforme argumenta Germano (1993, p.130), a tendência à defesa da 

privatização do ensino se estabeleceu como um consenso entre os setores dirigentes 

(intelectuais, empresários, tecnoburocratas, militares), diante do projeto político e econômico 

do Regime. Minto (2006, p. 131) complementa ao afirmar que o processo de expansão da 

educação superior em moldes mais “flexíveis” era uma demanda reivindicada pelo setor 

privado, que se aproveitava da escassez de vagas para ofertar um ensino do tipo barato, rápido 

e bastante lucrativo. O Estado, por sua vez, não só se desobrigava com a oferta de vagas nas 

instituições públicas, abrindo caminho para a rede privada, mas também financiava tais 

instituições com recursos públicos.  

 Em meio à crise política e o acirramento das lutas contra o Regime empresarial- 

militar, com participação ativa de estudantes nos protestos70, o governo intensificou as ações 

visando a reforma universitária, sobretudo com a constituição do Grupo de Trabalho da 

Reforma Universitária (GTRU), em julho de 1968. O GTRU apresentou em pouco mais de 30 

dias sua proposta de reforma e, com a mesma celeridade, o Congresso Nacional teve que 

apreciar, em caráter de urgência, sendo encaminhado para o Executivo, onde foi aprovado 

sem mudanças substanciais e sancionado em 28 de novembro de 1968, quinze dias antes da 

                                                                                                                                                         
gratuito apenas para aqueles que provassem falta de recursos” (GERMANO, 1993, p. 124).  
70 Também foram implementadas medidas para monitorar a ação dos estudantes universitários no contexto da 

crise política. Em dezembro 1967, o então presidente Costa e Silva instituiu uma comissão especial, no âmbito 

do Ministério da Educação e Cultura, tendo como finalidades: “a) emitir parecer conclusivo sobre as 

reivindicações, teses e sugestões referentes às atividades estudantis; b) planejar e propor medidas que 

possibilitem melhor aplicação das diretrizes governamentais, no setor estudantil; c) supervisionar e coordenar a 

execução dessas diretrizes, mediante delegação do Ministro de Estado” (BRASIL,1967). A presidência da 

comissão ficou a cargo do Coronel Carlos de Meira Mattos. Após 3 meses de trabalho, a comissão produziu um 

relatório, que ficou conhecido como Relatório Meira-Mattos.   
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decretação do AI-571 . Posteriormente, a lei n° 5.540/68 recebeu normas complementares 

através do decreto-lei 464/69, com a finalidade de alinhar a reforma universitária ao AI-5.  

 Para o GTRU, o objetivo do sistema educacional era “[...] formar o produtor, o 

consumidor, bem como qualificar a força de trabalho para o mercado, contribuindo, dessa 

forma, para uma ampliação do próprio mercado” (GERMANO, 1993, p.140). Por isso havia 

uma necessidade de integração universidade-empresa. O alinhamento da universidade ao 

mercado expressou-se de maneira mais direta com o Decreto-lei 454/69, na qual em seu 

Artigo 2° explicita que “será negada autorização para funcionamento de universidade [...] ou 

estabelecimento isolado de ensino superior quando [...] a sua criação não corresponda às 

exigências do mercado de trabalho, em confronto com as necessidades do desenvolvimento 

nacional ou regional” (BRASIL, 1969a).  

 A lógica privatista que embasou as orientações para as políticas de educação superior 

provocou algumas contradições no que se refere a letra da lei que, a partir de então, 

regulamentaria a reforma universitária. A Lei n° 5.540/68, respectivamente em seus 1º e 2º 

artigos, estabelece que o “ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o desenvolvimento das 

ciências, letras e artes e a formação de profissionais de nível universitário” (BRASIL, 1968b), 

assim como estabelece a indissociabilidade entre ensino e pesquisa 72  e que estas seriam 

desenvolvidas em universidades e, “[...]excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, 

organizados como instituições de direito público ou privado (BRASIL, 1968b). A tendência 

que se apresentou nos anos seguintes foi o contrário, pois as instituições de educação superior 

se tornaram cada vez mais heterogêneas, com favorecimento da expansão de instituições 

privadas que se concentram quase que exclusivamente nas atividades de ensino. Conforme 

dados sistematizados por Corbucci, Kubota e Meira73 (2016), entre os anos de 1960 e 1980, o 

valor total de matrículas cresceu de 101.691 para 1.377.286 matrículas. O que mais chama a 

atenção nesses dados é o crescimento no número de matrículas nas instituições privadas, 

passando de 47.067 (equivalente a 41,4% do total de matrículas em 1960) para 885.054 

                                                 
71 O Ato Institucional número 5 (AI-5), publicado no dia 13 de dezembro de 1968, representou uma das mais 

fortes ações repressivas do Regime Militar até então, em resposta ao aumento da inquietação política e das 

mobilizações de opositores. Dentre suas determinações, o AI-5 suspendia a garantia de habeas corpus em casos 

de crimes políticos “[...] contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular” 

(BRASIL, 1968a), permitia a cassação de direitos políticos por até 10 anos e de mandatos, permitia (mediante a 

decreto) “demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das garantias [...]assim como 

empregado de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista” (BRASIL, 1968a) e permitia à 

Presidência da República o fechamento do Congresso Nacional e a livre intervenção em Estados e Municípios.  
72 Apesar de não aparecer anunciada no artigo 2°, a extensão é citada apenas como modalidade de curso que 

pode ser ofertado (Artigo 17).  
73 A partir de dados do Inep/Mec.  
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matrículas (equivalente a 64,3% do total de matrículas em 1980), tornando-se a maior fonte 

de matrículas ainda nos anos 1970, contabilizando 50,5% (214.865 das 425.478 matrículas).   

  O favorecimento das instituições privadas se revelaria ainda na forma das chamadas 

“federações de escola” (artigo 8°), nas quais os estabelecimentos isolados de educação 

superior deveriam, sempre que possível, “[...] incorporar-se a universidades ou congregar-se 

com estabelecimentos isolados da mesma localidade ou de localidades próximas” (BRASIL, 

1968b), como forma alternativa de constituição de universidades. Nesses moldes, tais 

federações teriam prioridade para receber financiamento governamental. Essa tendência 

privatista complementou-se na legislação nos anos seguintes, em especial com a Emenda 

Constitucional nº1 de 1969 (artigo 176, parágrafo 3°, inciso IV), prevendo a substituição 

gradativa, por parte do Poder Público, do “[...] regime de gratuidade no ensino médio e no 

superior pelo sistema de concessão de bôlsas de estudos” (BRASIL, 1969d).  

Em relação a gestão universitária, apesar da lei garantir em seu artigo 3° que as 

universidades “[...] gozarão de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e 

financeira” (BRASIL, 1968b), o que prevaleceu foi uma forma limitada de autonomia, voltada 

para racionalização da distribuição de recursos financeiros. Apesar da suposta garantia de 

autonomia universitária, contraditoriamente, a própria lei também garantia a possibilidade de 

suspensão da autonomia de universidades, a escolha e o afastamento de dirigentes 

universitários por parte do poder executivo74. Assim, conforme afirma Minto (2006, p.129), o 

que prevaleceu foi o autoritarismo e a arbitrariedade do Poder Executivo, vetando a 

prerrogativa das universidades públicas de escolher seus reitores e diretores.  

No tocante à pesquisa científica, a crença no desenvolvimento econômico baseado na 

ciência e tecnologia, que se expressou na exigência da indissociabilidade entre o ensino e a 

pesquisa nas universidades, encontrou nos professores um impasse. A grande maioria dos 

professores naquela época eram escassamente qualificados e existiam poucos cursos de pós-

graduação no país. Faltavam recursos humanos com alta qualificação para a pesquisa 

científica e tecnológica, assim como para atender a demanda da expansão de matrículas na 

graduação, exigindo um grande esforço para produzi-los. Esse foi certamente o principal 

argumento para a criação e expansão dos programas de pós-graduação, tanto por dentro 

quanto fora das universidades. O desenvolvimento da pós-graduação no país também se 

                                                 
74 “Em 1969, o Ato Institucional nº 5 pune diversos cientistas e professores, que são aposentados ou demitidos 

das universidades e institutos de pesquisa por motivos políticos, intervindo diretamente na autonomia 

universitária. Uns dos mais atingidos foram a Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e o Instituto Manguinhos, nos quais equipes inteiras foram 

desmanteladas” (MOREL, 1979, p.61).     
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apresentava como uma medida para a diminuição da “evasão de cérebros”, diminuindo a 

necessidade de enviar cientistas e técnicos para qualificação no exterior e, consequentemente, 

diminuindo os riscos de que muitos profissionais ficassem por lá.   

Até antes do processo de reforma universitária, as principais fontes de 

desenvolvimento de pesquisas, em especial às pesquisas voltadas ao campo tecnológico, não 

eram as universidades, mas sim instituições estatais de pesquisa não-universitárias voltadas 

prioritariamente para a “segurança nacional” e as funções de acumulação do capital 75 . 

Germano (1993, p.147) ressalta que, já naquela época, a participação do setor empresarial 

privado na execução de pesquisas era mínima, responsabilizando-se por 5,5% dos gastos com 

ciência e tecnologia no período entre 1979 e 1982.  

 

Em 1983, dados divulgados pelo CNPq revelam que de um total de 1.699 

instituições executoras de pesquisa no Brasil, 1.118, ou 65,8%, diziam 

respeito a empresas, notadamente estatais; enquanto apenas 131, ou 7,7%, 

eram vinculadas a instituições de ensino (GERMANO, 1993, p.147).  

  

 Apesar do reconhecimento da necessidade de desenvolver um sistema de pós-

graduação, o governo deu prioridade aos investimentos em pesquisas tecnológicas, em geral 

adaptativa de tecnologia importada, em detrimento da atenção ao ensino de pós-graduação e 

da pesquisa básica que, em longo prazo, poderia diminuir os laços de dependência científica e 

tecnológica do país. Ou seja, o próprio Estado havia instituído uma divisão social do trabalho 

entre universidade, mais voltada para as pesquisas básicas, e centros de pesquisa não-

universitários, voltados para às áreas estratégicas e, portanto, contando com um maior 

financiamento.  

 O forte processo de expansão econômica no Brasil nos anos de 1970, com taxas de 

crescimento chegando de 7% a 10% ao ano, articulado à busca do governo brasileiro em 

alinhar o desenvolvimento científico com uma estratégia mais ampla de desenvolvimento 

econômico, possibilitou que as agências de fomento à pesquisa tivessem mais recursos num 

contexto de burocracia estatal um pouco mais flexível. Contudo, a estratégia de estimular o 

desenvolvimento tecnológico do setor produtivo dava fracos resultados. Balbachevsky (2005) 

                                                 
75 Seguindo a receita desenvolvimentista, foram criadas várias empresas estatais que empregavam alta tecnologia 

e, por consequência, demandavam o desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica. Dentre elas, podemos 

destacar: Empresas Brasileira de Aeronáutica (Embraer), em 1969; Telecomunicações Brasileiras (Telebrás), em 

1972; Computadores e Sistemas Brasileiros (Cobra), em 1974; Centrais Nucleares Brasileiras (Nuclebrás), em 

1974. Em outros casos, foram instalados centros de pesquisa em empresas estatais, como: o Centro de pesquisas 

da Usina Siderúrgica de Minas Gerais (Usiminas), em 1967; o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da 

Petrobrás, em 1973; o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica da Eletrobrás (Cepel), em 1971; a Empresas 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Ministério da Agricultura, em 1972; o Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento (CPqD), da Telebrás, em 1976 (Germano, 1993, p.147). 
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argumenta que o empresariado nacional tinha pouco interesse numa empreitada de alto risco 

como é o desenvolvimento de novas tecnologias, em virtude do ambiente doméstico altamente 

protegido pelas medidas macropolíticas de substituição de importações. As agências de 

fomento então passaram a concentrar atenção nos ambientes em que a pesquisa era 

desenvolvida ainda de maneira bastante informal, mas que já possuíam uma tradição de 

pesquisa com raízes bem fincadas, em especial, nas universidades públicas.  

A implementação de um sistema de pós-graduação a partir da reforma universitária 

possibilitou que a pesquisa na universidade chegasse a um novo patamar sem romper com a 

concepção utilitarista e pragmática de ciência colocada pelo governo. Daquele momento em 

diante, as fontes de financiamento externo à universidade (provenientes do CNPq, da CAPES 

e da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP) e até mesmo fontes estrangeiras passaram a 

viabilizar pesquisas universitárias, possibilitar a compra de equipamentos, montagem de 

laboratórios e contratação de pessoal, passando também a complementar salários de 

professores. Como as negociações eram feitas diretamente com os pesquisadores, ao mesmo 

tempo que essa estratégia garantia que os recursos chegassem aonde eram necessários 

(evitando possíveis desperdícios), fazia com que as universidades pouco se beneficiassem 

com os novos investimentos.  

 Era preciso também criar mecanismos que, do ponto de vista legal, estimulassem e 

garantissem a dedicação de professores à pesquisa. Neste sentido, foi promulgado o Decreto 

nº 64.086/69, dispondo sobre o regime de trabalho e retribuição do magistério superior federal 

e aprovando o programa de incentivo à implantação do regime de tempo integral e dedicação 

exclusiva. O decreto supracitado regulamentou a prestação de serviços ao magistério superior 

federal, devendo ser realizado em 3 tipos de regime: o de 12 horas semanais; o de 22 horas 

semanais (turno completo) e o de tempo integral e dedicação exclusiva, “[...] em que será 

exigido o compromisso de trabalho em dois turnos completos, com um mínimo de 40 horas 

semanais, e o de não exercer outro cargo, função ou atividade remunerada, em órgão público 

ou privado” (BRASIL,1969c). Para cada regime de trabalho haveria uma remuneração 

correspondente, sendo a remuneração para o regime de dedicação exclusiva correspondente a 

380% a do regime de 12 horas semanais. 

 Ainda no ano de 1969, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT) pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho, “[...]com a finalidade de dar 

apoio financeiro aos programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e 

tecnológico, notadamente para implantação do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico” (BRASIL, 1969b), o PBDCT. Os recursos desse fundo seriam aplicados 
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conforme diretrizes, planos e normas expedidas por um Conselho Diretor, formado por vários 

setores do governo e outros setores (públicos e privados) ligados ao desenvolvimento 

científico e tecnológico nacional. A gestão dos recursos do fundo ficou sob a responsabilidade 

do FINEP, exercendo o cargo de Secretaria Executiva do FNDCT.  

 Seguindo as orientações do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), o I 

PBDCT76 apontava como objetivos principais: o desenvolvimento de novas tecnologias e o 

fortalecimento da capacidade de absorção (e criação) destas por empresas nacionais; a 

consolidação da infraestrutura para a pesquisa científica e tecnológica, em especial, na área 

governamental; a “[...]consolidação do sistema de apoio ao desenvolvimento científico e 

tecnológico” (MOREL, 1979, p.66) e a integração indústria-pesquisa-universidade. De 

maneira bastante evidente, as orientações do Plano visavam reproduzir uma concepção 

utilitarista de ciência, na qual a mesma é vista como instrumento que possibilitará a produção 

de objetos, de coisas, de tecnologias e, em última instância, de mercadorias.     

 Na esteira do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), formulado para 

o período de 1975/79, também foram implementadas políticas importantes para o âmbito da 

ciência e tecnologia. Ainda em 1974, o então Conselho Nacional de Pesquisas foi 

transformado numa Fundação (com personalidade jurídica de direito privado), o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (herdando a sigla CNPq)77. Caberia 

ao CNPq “[...] auxiliar o Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento [...]” 

(BRASIL, 1974), em especial, na “[...] análise de planos e programas setoriais de ciência e 

tecnologia e quanto à formulação e atualização da política de desenvolvimento científico e 

tecnológico” (BRASIL, 1974), estabelecida pelo governo federal, além da coordenação e 

elaboração do PBDCT. Conforme argumenta Morel (1979, p. 69), nota-se com essa 

transformação uma relativa perda de autonomia, uma vez que a política científica passa a ser 

incumbência da Secretaria de Planejamento, estabelecendo cada vez mais a centralização de 

decisões, o que implica também numa mudança de orientação, com privilégio de áreas 

estratégicas no quadro do capitalismo internacional e diminuição de apoio aos setores da 

pesquisa fundamental.  

 Em 1975, foi aprovado o primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação (I PNPG -

1975/1979), tendo como objetivo fundamental “[...]transformar as universidades em 

verdadeiros centros de atividades criativas permanentes” (BRASIL, 1975) e, para tanto, 

propõe como diretrizes gerais e objetivos específicos: (1) Institucionalização do sistema de 

                                                 
76 Decreto n° 72.527, de 25 de julho de 1973. 
77 Lei nº 6.129, de 6 de novembro de 1974.  
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pós-graduação; (2) Elevação dos padrões de desempenho; (3) Planejamento de sua expansão. 

No que se refere especificamente à pesquisa universitária, o plano destaca a necessidade de 

capacitação dos docentes nas universidades, assim como a integração da pós-graduação ao 

sistema universitário.  

Há também neste documento a preocupação com a valorização das ciências básicas e a 

necessidade de evitar desigualdades regionais, o que representou certo avanço com relação a 

uma concepção mais abrangente de ciência. Sobre este aspecto, Hostins (2006) argumenta 

que, por mais paradoxal que seja, o padrão qualitativo de pós-graduação brasileira, legitimada 

e consolidada pelo regime empresarial-militar, se expandiu e deu espaço inclusive para à 

intelectualidade crítica. O ideal nacional-desenvolvimentista conduziu o governo a estabelecer 

articulações com dirigentes e representantes da comunidade científica e universitária, visando 

à modernização da universidade e da ciência e tecnologia. Por outro lado, o projeto de 

profissionalização do sistema universitário como um todo evidenciou um processo de 

burocratização das universidades que, “[...] transformadas em pesadas organizações, exigiam 

a consequente regulação e controle das atividades desenvolvidas, principalmente nos 

programas de pós-graduação” (HOSTINS, 2006).  

No âmbito da pós-graduação, cria-se a necessidade de formulação de mecanismos que 

avaliassem as pesquisas ali desenvolvidas. Essa tarefa ficou sob responsabilidade da CAPES, 

implantando em 1976 a sistemática de avaliação através de comissões de consultores, sendo a 

primeira delas efetivamente realizada em 1978. Esta avaliação foi inicialmente pensada para 

gerar parâmetros que orientassem a distribuição de bolsas de estudo. Contudo, visando dar 

maior credibilidade à avaliação proposta, a CAPES colocou um peso maior na avaliação da 

produção científica de pesquisadores ligados aos seus respectivos programas.  

A tendência à intensificação da regulação por parte do governo e de seus agentes, no 

que se refere à política de ciência e tecnologia e sua aderência à política de desenvolvimento 

nacional, também ficou evidente no II PBDCT 78 , aprovado em 1976. Conforme 

pronunciamento do Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da 

República, a orientação básica do II PBDCT era: 

 

[...] transformar a ciência e tecnologia em força motora do processo de 

desenvolvimento e modernização do País, industrial, econômica e 

socialmente. Trata-se, não de expandir um setor, mas de impulsionar uma 

nova fonte de dinamismo e transformação, a serviço dos objetivos da 

sociedade. [...]Pesquisa fundamental, pesquisa aplicada e inovação 

                                                 
78 Aprovado pelo Decreto n° 77.355, de 31 de março de 1976. 
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tecnológica têm de andar de braços dados. Senão, estaremos faltando ao bom 

senso e desperdiçando recursos públicos. (VELLOSO apud FILHO, 2003).  

   

 Conforme o trecho do discurso acima mencionado, o II PBDCT possuía um enfoque 

ainda mais tecnológico do que científico, em relação ao primeiro plano. Logo em seu primeiro 

capítulo, ao expor a política oficial de C&T, o documento enfatiza que os objetivos da política 

não podem ser definidos de maneira autônoma, mas sim derivarem da estratégia de 

desenvolvimento adotada pelo país. Portanto, as diretrizes e proposições presentes no plano 

científico e tecnológico para o período 1975/1979 deveriam estar alinhados ao projeto de 

desenvolvimento contido no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). 

 A ciência e a tecnologia representam, conforme está expresso no próprio plano, “uma 

força motora, o conduto, por excelência, da ideia de progresso e modernização” (BRASIL, 

1976). Por consequência, o II PBDCT tem como diretriz fundamental “[...] o 

desenvolvimento da qualificação tecnológica da empresa nacional – competência gerencial, 

eficiência na seleção e absorção de tecnologia e capacidade própria de ‘pesquisa e 

desenvolvimento’ [...]” (BRASIL, 1976). Em resumo, por trás do discurso do progresso e da 

modernização, o que estava de fato em questão era como a ciência e a tecnologia poderiam 

garantir para as empresas nacionais (tanto públicas quanto privadas) melhores condições de 

disputa no mercado internacional. Em outras palavras:  

 

Temos aí um exemplo de como no discurso oficial a intervenção do Estado 

na organização da sociedade e da economia é justificada em nome dos 

interesses da sociedade em geral. A importação da tecnologia e a 

incapacidade tecnológica das empresas nacionais são identificadas como 

obstáculos à sua expansão e à maximização dos lucros. Esses objetivos, 

apresentados como objetivos da nação, serão alcançados graças à eficiência 

do aparato técnico-administrativo do Estado e sob os auspícios da ciência 

(MOREL, 1979, p.70). 

 

 Com a extinção do Conselho Nacional de Pós-Graduação, em 1981, a regulação das 

atividades de pesquisa nas universidades ficou ainda mais a cargo da CAPES, ganhando 

reconhecimento formal como órgão responsável pela elaboração do Plano Nacional de Pós-

Graduação. Além de elaborar o II PNPG, a CAPES passa a ser reconhecida pelo MEC como a 

Agência Executiva do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. O II PNPG, válido pelo 

período 1982-1985, estabelece como objetivo central a “[...]formação de recursos humanos 

qualificados para atividades docentes, de pesquisa em todas as suas modalidades, e técnicas, 

para atendimento às demandas dos setores público e privado” (BRASIL, 1982). O documento 
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revela, sobretudo em suas diretrizes, uma forte tendência à ênfase na avaliação da educação 

superior e especialmente da pós-graduação, conforme a seguinte passagem:  

 

A ênfase na qualidade dependerá, na sua operacionalização, do aumento 

gradativo da eficiência e confiabilidade dos sistemas de informação e 

avaliação quanto ao desempenho dos programas de pós-graduação; do 

estabelecimento de critérios e de mecanismos de avaliação conhecidos e 

aceitos como legítimos pela comunidade; e do comprometimento com os 

resultados, na hora da utilização dos instrumentos de ação de que dispõem as 

agências de fomento. Para a consolidação e a melhoria dos sistemas de 

informação e avaliação, é fundamental a participação direta e ativa da 

comunidade acadêmica e científica em geral e das universidades e centros de 

pós-graduação em particular (BRASIL, 1982). 

 

 

 Sobre a ênfase na avaliação dos programas de pós-graduação, ao longo dos anos 1980 

houve um aumento nos investimentos, na estruturação e no aperfeiçoamento do sistema de 

monitoração e avaliação dos programas, “[...] com progressiva informatização e 

aprimoramento dos formulários de coleta de dados que visavam a geração de indicadores 

objetivos da relação custo/eficiência e a quantificação dos produtos obtidos” (HOSTINS 

(2006). Também pode ser registrado neste período uma maior participação da comunidade 

acadêmica no processo avaliativo, com a criação de comissões de especialistas para as 

variadas áreas do conhecimento e a realização de visitas nas próprias instituições por 

consultores de suas respectivas áreas. Essas comissões ficavam encarregadas de avaliar e 

classificar cada programa.  

O aumento da participação da comunidade acadêmica contribuiu para a consolidação 

da sistemática de avaliação, ainda que a metodologia adotada não fosse consenso no meio 

acadêmico. Já naquela época, questionava-se a necessidade da constituição de outros modelos 

de pós-graduação, em função de diferenças entre áreas e regiões. Segundo Hostins (2006), na 

área de Educação, por exemplo, iniciou-se uma discussão sobre uma proposta alternativa de 

avaliação, formulada por uma comissão indicada pela Associação Nacional de Pós-graduação 

e Pesquisa em Educação (ANPEd). A comissão sistematizou os limites mais evidentes da 

sistemática de avaliação e alguns princípios neles implícitos, destacando-se: “[...]o 

predomínio dos indicadores quantitativos; a valorização do produto em detrimento do 

processo; a classificação hierárquica; a constituição de um único padrão de universidade e de 

pós-graduação e a penalização dos já penalizados” (FAVERO apud HOSTINS, 2006).  

  O período de transição do regime empresarial-militar para redemocratização do país 

teve um marco na política de ciência e tecnologia brasileira: a criação do Ministério da 
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Ciência e Tecnologia (MCT), em 1985, através do Decreto n° 91.146. O MCT passou a ser o 

órgão responsável pela formulação e coordenação da política nacional de C&T, incorporando 

atribuições que competiam a outras instituições, como o CNPq e o FINEP. Em que pese a 

escassez de recursos públicos direcionados às políticas de C&T, o MCT ainda conseguiu 

viabilizar projetos importantes, como a construção de centros tecnológicos e laboratórios 

nacionais em áreas estratégicas. Contudo, sua fundação representou mais o atendimento das 

demandas da comunidade científica do que propriamente o avanço no desenvolvimento de um 

projeto nacional de ciência e tecnologia. O ministério acabou sendo extinto quatro anos mais 

tarde, transformando-se numa secretaria do Ministério do Planejamento, só sendo 

reestabelecido como Ministério em 1992.   

No tocante à Pós-graduação, a CAPES lança o III PNPG (1986 – 1989), alinhado ao 

terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento (III PND), o primeiro plano da República Nova. 

O III PNPG estabelece como objetivos gerais: “consolidação e melhoria do desempenho dos 

cursos de pós-graduação; institucionalização da pesquisa nas universidades, para assegurar o 

funcionamento da pós-graduação; integração da pós-graduação no sistema de Ciência e 

Tecnologia, inclusive com o setor produtivo” (BRASIL, 1986).  

 Embora tenha ocorrido um aumento significativo no número de cursos de pós-

graduação, conforme dados expostos no III PNPG, saindo de 459 cursos (370 mestrados e 89 

doutorados) em 1975 para 1.112 cursos (787 mestrados e 325 doutorados) em 1985, o sistema 

de pós-graduação brasileiro ainda contava com uma série de problemas, dentre os quais 

destacam-se: (1) a titulação média do corpo docente de nível superior permanecia num nível 

insatisfatório. Segundo Germano (1993, p.155), em 1986, para um total de 117.211 

professores, 12,4% tinham título de doutor e 20,9% tinham o título de mestre, totalizando 

33,3% do total, enquanto 66,7% restante era formado por professores especialistas (31,8%) e 

apenas graduados (34,9%); (2) acentuadas diferenças regionais, no que se refere à distribuição 

de programas no território nacional. O III PNPG revelou que em 1982, no tocante à 

participação das regiões brasileiras no processo de capacitação pessoal em nível de pós-

graduação stricto sensu, apenas a Região Sudeste contou com 74,21% das capacitações, 

seguido das Regiões Nordeste (11,03%), Sul (10,75%), Centro-Oeste (3,13%) e Norte 

(0,85%); (3) dificuldades estruturais e conjunturais, sobretudo no que diz respeito ao 

financiamento de bolsas de estudo.  

 Diante do quadro supracitado, o III PNPG propôs algumas medidas a fim de 

institucionalizar a pesquisa nas universidades e, por consequência, assegurar o funcionamento 

da pós-graduação, destacando-se: (1) assegurar uma parte do orçamento institucional das 
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universidades especificamente para pesquisa e pós-graduação; (2) reestruturar a carreira 

docente universitária “[...] para valorizar a produção científica, tanto para o acesso quanto 

para a promoção, com remuneração específica para o desempenho científico (BRASIL, 1986); 

(3) estimular processos de autoavaliação por dentro dos próprios programas de pós-

graduação, para fins de aperfeiçoamento.  

 Retomando a trajetória da política de pós-graduação no país, observamos que as 

demandas iniciais estavam pautadas na necessidade de capacitação do corpo docente para 

atuar na educação superior, o desenvolvimento das atividades científicas no interior das 

universidades e no aumento da importância estratégica da educação superior e da ciência e 

tecnologia do Brasil. Nos anos 1980, constatamos uma ênfase maior na avaliação do 

desempenho do sistema, visto que a pós-graduação num contexto geral já se consolidava e, 

posteriormente, conforme expõe o III PNPG, o foco recai sobre o desenvolvimento da 

pesquisa universitária articulada ao funcionamento da pós-graduação e o estreitamento das 

relações entre ciência, tecnologia e o setor produtivo, com atenção especial no desempenho 

científico de professores-pesquisadores. Para além da constatação, Hostins (2006) destaca a 

necessidade de compreender essas determinações no contexto dos acontecimentos históricos 

do final dos anos 1980 e de maneira mais acentuada nos anos 1990. Essas circunstâncias 

foram determinantes para alterações na identidade e para a precarização das universidades 

públicas, assim como para a “[...] consolidação do modelo de Estado regulador que, no 

cenário mundial, determinou a relevância dos processos avaliativos nas políticas 

educacionais” (HOSTINS, 2006).  

Com o fortalecimento da crise de acumulação do capital a nível internacional, a partir 

do início da década de 1970 e de maneira intensificada nos anos 1980, os índices de 

crescimento econômico registraram declínio e em alguns casos estagnação, tanto nos países 

de primeiro mundo quanto nos de terceiro mundo, fator que trouxe rebatimentos para a 

organização universitária e, por consequência, para o trabalho docente. Na América Latina, as 

universidades foram alvo de pressões de vários setores, expressando-se através do aumento da 

demanda social, da reabertura democrática, das restrições financeiras articuladas pelos planos 

de Reforma do Estado e pelas mudanças ocorridas na educação superior de nações 

desenvolvidas. No Brasil, para atender aos interesses do capital internacional, a legislação 

trabalhista nacional foi reconfigurada, tendo como um dos focos o arrocho salarial, além da 

paulatina transferência de serviços públicos para a iniciativa privada. Este último aspecto tem 

sido determinante para o trabalho docente na educação superior. A onda de privatização da 

educação superior e o caráter cada vez mais mercadológico da formação universitária 
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intensifica-se nos anos 1990, processo sobre o qual aprofundaremos a discussão no próximo 

capítulo.  

Em resumo, considerando as determinações que forjaram as políticas para a educação 

superior e o fomento à ciência e tecnologia no Brasil entre os anos de 1930 e 1980, podemos 

apontar algumas tendências importantes para compreender a configuração do trabalho docente 

na atualidade, que ganha definições mais nítidas a partir dos anos 1990. Como ponto de 

partida, é preciso considerar que as políticas para educação superior e para o desenvolvimento 

de ciência e tecnologia no Brasil se desenvolveram de maneira mais orgânica tardiamente e 

seguindo caminhos distintos. As discussões sobre um modelo de universidade nacional 

começaram a ganhar mais força a partir dos anos 1930, com a criação da USP, ainda que com 

certo traço elitista, mas já se pautando a partir das demandas de um processo de 

industrialização em crescimento. Além dos argumentos voltados à necessidade de formação 

de uma força de trabalho mais qualificada, a intensificação da atividade industrial pautava a 

necessidade do desenvolvimento de um sistema nacional de ciência e tecnologia, assim como 

a necessidade de defesa da segurança nacional. Esses argumentos se articulam em torno de 

uma expectativa de que o padrão de dominação imperialista pudesse ser adaptado a um 

modelo de desenvolvimento com segurança para ambas as partes, no qual os investimentos 

em força de trabalho e no aparato tecnológico garantiria um desenvolvimento natural, nos 

moldes capitalistas.  

A demanda por formação de força de trabalho e o desenvolvimento de ciência e 

tecnologia como força produtiva foram combustíveis para o desenvolvimento da pesquisa 

universitária em meados dos anos 1960. A forte centralização do Estado  

no contexto ditatorial implicou num amplo processo de reformas administrativas, dentre as 

quais a reforma universitária que, do ponto de vista da gestão e controle das atividades, 

representou um alinhamento da universidade à empresa capitalista, além de seu forte caráter 

privatista. Sob o argumento de que o governo gastava muito com a educação superior (em 

relação à educação básica), as políticas para esse nível de ensino fizeram com que as 

universidades públicas fossem mais prejudicadas, perdendo financiamento para o custeio de 

suas atividades. No que se refere à pesquisa universitária, a limitação do financiamento gerou 

duas consequências determinantes: (1) as agências de fomento passaram a privilegiar as 

pesquisas mais voltadas às áreas estratégicas, valorizando a aproximação entre ciência, 

tecnologia e o setor produtivo; (2) articulado ao ponto anterior, as políticas voltadas à pós-

graduação passaram a visar, para além da consolidação da pesquisa universitária, um 

gradativo aumento nos padrões de desempenho docente e a valorização de uma concepção 
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mais fechada de ciência, que gerasse inovação e que fosse passível de ser aplicada em 

processos produtivos.  

Com o fim dos anos 80, em especial após as eleições presidenciais de 1989, o processo 

de Reforma do Estado brasileiro e de suas instituições ganha contornos mais nítidos, na 

esteira da restruturação produtiva mundial. A relação heteronômica que prevalecia no 

desenvolvimento nacional provocou rebatimentos no contexto educacional, sentidos ao longo 

dos anos seguintes, como a ampliação da privatização da educação superior e favorecimento 

de interesses do setor privado, a defesa do fim da gratuidade nas IES públicas, a ampliação da 

diferenciação institucional, aumento da racionalização administrativa e a valorização de 

práticas individualistas entre professores, como incentivos à produtividade no trabalho 

(pesquisas). Sobre esses fatores, determinantes para a constituição das atuais condições de 

trabalho do professor nas IFES, desenvolveremos no próximo capítulo.  
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4 CAPÍTULO III – POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO SUPERIOR, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA (1995-2016) 

 

 No presente capítulo, analisamos as políticas formuladas e implementadas no âmbito 

da educação superior, ciência e tecnologia no período de 1995 a 2016, especialmente a partir 

da análise de projetos e ações políticas dos governos Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio 

Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff, a fim de compreender como as determinações mais 

gerais dos governos influenciaram nos projetos de universidade, ciência e tecnologia e como 

estes determinaram as condições de trabalho de professores nas IFES.  

 No primeiro segmento, buscamos compreender como as diretrizes formuladas pelos 

organismos internacionais, em especial no âmbito da educação, influenciaram no projeto 

nacional de reforma do Estado, formulado no governo Fernando Henrique em parceria com o 

Ministro da Administração Federal e da Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser-Pereira. A 

concepção privatizante de universidade, considerada no projeto de Reforma do Estado como 

atividade não-exclusiva do Estado ou competitiva, na medida em que reduzia a 

responsabilidade do Estado na manutenção das atividades, trouxe à tona uma nova concepção 

de professor e de pesquisador vinculado às universidades públicas, tendo seu trabalho cada 

vez mais regulado e avaliado por critérios empresariais.  

 Ainda que o governo neoliberal de Fernando Henrique não tenha implantado 

plenamente seu projeto, o seu trabalho foi continuado nos governos de caráter “democrático-

popular” de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, sobre os quais discutimos no 

segmento subsequente. Os governos petistas, ainda que tenham possibilitado alguns avanços à 

classe trabalhadora em relação a década anterior, atenderam sobretudo os interesses de 

determinados setores da burguesia nacional e principalmente do capital financeiro. No tocante 

à educação superior, o projeto de reforma universitária, juntamente com os demais projetos de 

acesso à educação superior (FIES e PROUNI), mudaram a configuração da universidade 

brasileira, especialmente das universidades federais, com foco das ações sobretudo no 

trabalho docente. Buscamos acompanhar os rebatimentos dessas políticas a partir da análise 

de relatórios e documentos oficiais.    
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4.1. REFORMA DO ESTADO E A CONSTITUIÇÃO DAS BASES PARA A REFORMA 

UNIVERSITÁRIA: A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA E AS POLÍTICAS DE C&T 

NOS ANOS 1990.  

 

 Conforme desenvolvemos no primeiro segmento do capítulo anterior, o contexto de 

crise econômica mundial dos anos 1970 e o processo de reestruturação produtiva fizeram 

emergir uma série de iniciativas no âmbito das políticas oficiais a nível mundial e 

particularmente na América Latina que, por trás de uma forte retórica modernizadora, 

representavam um plano de ajuste estrutural visando revitalizar os padrões de dominação 

internacional. A principal premissa dessas políticas estava na suposta incapacidade do Estado 

em formular políticas macroeconômicas e que, portanto, deveria ser mais flexível quanto às 

iniciativas provenientes da sociedade civil organizada. Os efeitos das novas configurações 

assumidas pelo Estado em geral e pelos sistemas de educação em específico foram variados, a 

depender do nível de correlação de forças políticas e econômicas em cada país, mas surgiram 

em contextos em que se consolidavam os avanços dos direitos sociais e, especialmente no 

âmbito da educação superior, num estágio considerável de desenvolvimento do sistema 

universitário em cada país.  

 Os planos de ajustes estruturais e fiscais e a tendência a orientar as reformas para o 

mercado foram pautas para políticos e economistas tanto dos países centrais quanto dos países 

periféricos, assim como de organismos multilaterais, com o FMI e o Bird/Banco Mundial. 

Parte das diretrizes que balizaram à formulação das políticas ficaram expressas nos termos do 

chamado Consenso de Washington, conforme já desenvolvemos no capítulo anterior. 

Genericamente, além de incrementar o alinhamento e a integração (subordinada) com a 

economia mundial, enfatizava-se com as iniciativas supracitadas o papel ocupado pelo 

mercado na alocação de recursos e a progressiva diminuição do papel do Estado, apontando 

como horizonte um crescimento rápido, eficiente e sem as barreiras burocráticas dos modelos 

anteriores. Essas determinações externas e o processo de internacionalização do mercado 

impuseram ao Brasil e aos demais países da América Latina uma condição de adequação ao 

momento histórico dado, em virtude da fragilidade de suas economias e da ausência de 

perspectivas e de projetos políticos de desenvolvimento autossustentável em condições de 

materialização.  

 No quadro das diretrizes colocadas pelos organismos internacionais, a educação tem 

sido um dos principais focos de atuação em todos os seus níveis. Conforme argumenta Lima 

(2007, p.51-52), a atuação de organismos como o Banco Mundial, a Organização das Nações 
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Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) tem se balizado conforme três nucleações temáticas: 

 

 Orientação das políticas conforme binômio pobreza-segurança: tem por função criar 

uma imagem de que é possível a integração dos países periféricos na “nova ordem 

mundial”, desde que as nações se adequem às políticas de ajuste estrutural. Ao mesmo 

tempo, cria-se uma imagem de enfrentamento à pobreza e mantém as nações 

periféricas sob controle, visando a reprodução global do capital;  

 Necessidade de reafirmar a promessa inclusiva da educação: diante do acirramento das 

desigualdades econômicas e sociais, o projeto hegemônico reivindica a necessidade de 

realização da reforma educacional, sob uma aparente política inclusiva de segmentos 

pauperizados da população. Seguindo a ideologia do capital humano, esse projeto visa 

criar uma expectativa social imediatista, de que o acesso a capacitação, sobretudo 

tecnológica, será o passaporte individual para conquista da empregabilidade;  

 A submissão da educação às exigências de lucratividade do capital internacional: a 

partir de uma concepção de educação como um descaracterizado “bem público”, os 

organismos internacionais defendem que, na medida que as instituições públicas e 

privadas prestam um serviço público, justifica-se a alocação de recursos públicos para 

instituições privadas e a utilização de verbas privadas para o financiamento de 

atividades acadêmicas realizadas nas instituições públicas, diluindo assim os conceitos 

de público e privado e apresentando a noção de público não-estatal. A partir dessa 

lógica, as escolas e instituições de educação superior são consideradas como 

prestadoras de serviços e formadoras de força de trabalho e do exército de reserva, 

fundamental para atender as demandas do reordenamento do mundo do trabalho.  

 

No âmbito da educação superior, as reformas neste nível de ensino dar-se-iam em 

conformidade com quatro estratégias básicas: (1) diversificação institucional e dos cursos, 

incluindo o desenvolvimento de instituições privadas; (2) proporcionar incentivos para que 

instituições públicas diversifiquem suas fontes de financiamento, por exemplo, através da 

participação de estudantes nos gastos e da estreita vinculação entre o financiamento e os 

resultados; (3) redefinição da função do governo em relação à educação superior e; (4) adoção 

de políticas destinadas a dar prioridade aos objetivos de qualidade e equidade.  

Essas estratégias foram formuladas pelo Banco Mundial e publicadas no documento 

“O ensino superior: as lições derivadas da experiência” (La enseñanza superior: Las lecciones 
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derivadas de la experiencia, BANCO MUNDIAL, 1994). A primeira estratégia fundamenta-

se na crítica ao modelo tradicional de “universidade europeia de pesquisa”, “custoso” e 

“pouco apropriado no mundo em desenvolvimento”. A maior diferenciação no ensino superior, 

o desenvolvimento de instituições não universitárias e o fomento aos estabelecimentos 

privados são elencados como meios para satisfazer a crescente demanda social por educação 

pós-secundária e fazer com que os sistemas de nível superior sejam mais sensíveis às novas 

necessidades do mercado de trabalho. Quanto a este último meio, o documento orienta que os 

governos podem fomentar o desenvolvimento do ensino superior privado, “[...] a fim de 

complementar as instituições estatais como meio de controlar os custos do aumento da 

matrícula da educação superior, incrementar a diversidade dos programas de educação e 

ampliar a participação social no nível superior” (BANCO MUNDIAL, 1994, p.6, tradução 

nossa). 

Na segunda estratégia, argumenta-se, com base na “experiência”, que para as 

instituições públicas lograrem uma maior qualidade e eficiência, devem aplicar extensas 

reformas em seu financiamento com objetivo de:  

 

(1) mobilizar mais fundos privados para o ensino superior; (2) proporcionar 

apoio para estudantes qualificados que não podem seguir com os estudos 

superiores devido à insuficiência de renda familiar e; (3) melhorar a alocação 

e a utilização de recursos fiscais entre e dentro das instituições (BANCO 

MUNDIAL, 1994, p.6-7, tradução nossa). 

 

 

 Para mobilizar um maior volume de fundos privados, o documento propõe três 

possbilidades: a participação de estudantes nos custos; financiamento proveniente de ex-

alunos, ajuda externa e agências de crédito; atividades que geram renda (como cursos de curta 

duração, pesquisas contratadas por indústrias e serviços de consultoria). A participação no 

financiamento deveria contemplar também os estudantes pobres e academicamente 

qualificados que não podem absover os custos diretos e indiretos da educação superior, por 

meio de um programa de empréstimo estudantil e de bolsas de estudos.  

 A terceira estratégia é um pressuposto para as estratégias anteriores. A aplicação das 

reformas visando a diversificação institucional e de fontes de financiamento implicam em 

profundas mudanças na relação entre o governo e os estabelecimentos de educação superior e, 

por consequência, implica numa maior participação do setor privado. Porém, o documento 

sugere que há também justificavas econômicas para a manutenção de investimentos estatais 

no setor. O primeiro dos argumentos afirma que os investimentos em educação superior 
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geram benefícios externos importantes para o desenvolvimento econômico, como os 

benefícios em longo prazo quanto às pesquisas básicas, o desenvolvimento e transferência 

tecnológica79, sobre os quais os investimentos privados por si só não dariam conta. O segundo 

argumento destaca a instabilidade do mercado de capitais, que poderia gerar dificuldades para 

que as pesssoas conseguissem financiamento para seus estudos. Ainda assim, o documento 

propõe que os governos deixem de exercitar o controle direto deste nível de ensino, mas que 

assuma uma função mais reguladora  no sentido de:  

 

[...] proporcionar um ambiente de políticas favoráveis para as instituições 

públicas e privadas de nível superior e empregar o efeito multiplicador dos 

recursos públicos para incentivá-las a atender com eficiência as necessidades 

nacionais de ensino e pesquisa. Foi demonstrado que o sucesso da 

implementação das reformas do ensino superior depende do seguinte: 1) o 

estabelecimento de um marco coerente de políticas; 2) maior apoio nos 

incentivos e mecanismos orientados para o mercado para aplicar as políticas; 

3) maior autonomia administrativa das intituições públicas (BANCO 

MUNDIAL,1994, p.10, tradução nossa). 

  

Por fim, os objetivos prioritários da reforma da educação superior (quarta estratégia), 

sobre os quais se pode medir o progresso, são definidos da seguinte forma: melhor qualidade 

do ensino e da pesquisa; maior adaptabilidade da educação superior às demandas do mercado 

de trabalho e maior equidade. Para garantir a qualidade do ensino e da pesquisa, além de 

pessoal docente qualificado e “insumos pedagógicos” necessários para o acesso de 

informações atualizadas, o documento defende, como um fator determinante do desempenho 

acadêmico, a “[...]capacidade para avaliar e supervisionar a qualidade dos resultados do 

ensino e da pesquisa” (BANCO MUNDIAL, 1994, p.12, tradução nossa). Os mecanismos de 

avaliação enfatizam tanto as avalições internas, como autoavaliação de objetivos e 

desempenho institucional, quanto externas, por meio de avalições coordenadas por 

associações profissionais ou por um órgão fiscalizador, vinculado ao governo.  

Para garantir o alinhamento da educação superior às demandas do mercado de trabalho, 

o documento aponta a necessidade de garantir a participação de representantes de setores 

produtivos nos conselhos administrativos de instituições públicas e privadas. A defesa da 

inserção de empresários em conselhos universitários surge como uma suposta solução num 

contexto em que as estratégias de crescimento econômico se baseiam em inovações 

                                                 
79 Diz respeito ao movimento de transferência do conhecimento técnico ou científico em combinação com 

fatores de produção, gerando licenciamentos (cessão, por parte do titular à outra parte, dos direitos de 

“comercialização do conhecimento”, com a contrapartida de pagamento de royalties) e cessões de propriedade 

intelectual (transferência de direito sobre o conhecimento à outra parte, passando a possuir a propriedade 

intelectual, podendo utilizá-la da maneira que bem lhe servir.   
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tecnológicas. Já para lograr a equidade no acesso, recomenda-se o uso de políticas 

preferenciais de admissão para minorias étnicas de baixa renda, mulheres e outros grupos 

menos favorecidos.  

Outro importante documento que orientou as políticas no âmbito da educação superior 

ficou conhecido como “Relatório Delors” (oficialmente intitulado “Educação: um tesouro a 

descobrir”), resultante de três anos de trabalho a pedido da UNESCO e sob a coordenação de 

Jacques Delors, publicado em 1996. Para o relatório supracitado, a educação deve contribuir 

para o desenvolvimento humano, um desenvolvimento que tenha como pressuposto fornecer a 

todos, o mais cedo possível, “[...] o ‘passaporte para a vida’, que os leve a compreender 

melhor a si mesmos e aos outros e, assim, a participar da obra coletiva e da vida em 

sociedade” (DELORS, 2012, p.67). Para tanto, a educação deve se organizar conforme quatro 

pilares fundamentais do conhecimento: “aprender a conhecer”; “aprender a fazer”; “aprender 

a viver” e “aprender a ser”. Esses pilares claramente colocam na educação a função 

estratégica de controlar as tensões sociais diante do quadro de acirramento da luta de classes, 

visando a manutenção do status quo por meio da ideologia do “aprender a aprender”, numa 

sociedade na qual nem todos terão as devidas oportunidades de trabalho, mas cabe a estes 

estarem preparados e se adaptarem às condições impostas pelo mercado.  

No tocante à educação superior, o relatório em foco também defende o alinhamento da 

educação superior às demandas do mercado. Dentre as propostas expostas no relatório, 

destacam-se a defesa da formação com base em capacidades, competências e noções em 

tecnologia, a defesa da expansão de cursos à distância e a defesa da internacionalização de 

sistemas universitários e abertura das universidades aos investimentos do capital privado em 

atividades de pesquisas, conforme as seguintes passagens:  

 

Em matéria de qualificação, às exigências são cada vez maiores. Na indústria 

e na agricultura, a pressão das modernas tecnologias confere vantagens as 

que são capazes de compreendê-las e dominá-las. Cada vez mais, os 

empregadores exigem do seu pessoal a capacidade de resolver novos 

problemas e de tomar iniciativas (ibid., p.116 – 117). 

 

Todas as universidades deveriam tonar-se “abertas” e oferecer a 

possibilidade de aprender a distância e em vários momentos da vida. A 

experiência do ensino a distância demonstra que, no ensino superior, a 

utilização de uma dose sensata dos meios de comunicação social, de cursos 

por correspondência, de tecnologias de comunicação informatizadas e de 

contatos pessoais, pode ampliar as possibilidades oferecidas, a um custo 

relativamente baixo (ibid., p.117).  

 

A germinação de instituições de pesquisa de países industrializados com 

instituições homólogas de países em desenvolvimento é proveitosa para 
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ambas as partes, pois é urgente alcançar melhor compreensão dos problemas 

de desenvolvimento para resolver os problemas da aldeia global [...] O setor 

econômico também tem necessidade de estabelecer parcerias de pesquisa 

com as universidades, tanto no mundo desenvolvido como no mundo em 

desenvolvimento, para estudar os problemas de desenvolvimento das 

diferentes regiões. Com isso, os doadores internacionais podem dar um novo 

impulso a todas as parcerias (ibid., p.118 – 119).  

 

 No Brasil, os esforços oficiais visando a reforma educacional, assim como a reforma 

do aparelho do Estado e de suas demais instituições, tiveram como ponto de partida os anos 

1990, com o governo Fernando Collor de Melo, perde força no governo de Itamar Franco e 

adquire uma dimensão mais orgânica no governo Fernando Henrique Cardoso, sobre o qual 

daremos uma maior atenção neste segmento. Em sua proposta de governo, Cardoso (2008) 

reivindicava a necessidade de construção de um novo projeto de desenvolvimento, a partir da 

crítica ao modelo nacional-desenvolvimentista que, apesar de garantir um salto de 

desenvolvimento ao Brasil, levou o país à crise financeira devido ao descontrole da dívida 

externa, das relações “clientelistas” entre o Estado e o setor privado nacional e a inflação 

descontrolada. Ainda que esse quadro apontasse para uma ligeira estabilização, graças a 

implantação do Plano Real no governo anterior, a redefinição do projeto de desenvolvimento 

que pudesse garantir um futuro melhor para o Brasil passaria por três condições fundamentais:  

 

a) refazer o esquema de financiamento do desenvolvimento; b) eleger a 

criação de empregos como a forma mais efetiva e duradoura de distribuição 

de renda; c) fortalecer o poder político decisório (inclusive sobre o próprio 

aparelho do Estado, que deve ser reformado) para realização eficiente de 

projetos sociais compensatórios e para a defesa dos interesses nacionais em 

plano internacional (CARDOSO, 2008, p.3). 

 

 Além dos três pontos acima mencionados, o seu programa de governo colocava 

bastante ênfase no combate à miséria e a fome, assim como na necessidade de assegurar a 

inserção “inteligente” da economia brasileira no mundo. Cardoso (2008) destaca que um novo 

modelo de desenvolvimento deve ter, necessariamente, uma dimensão internacional, visto que 

a economia mundial se caracteriza pela internacionalização de processos de produção e 

comercialização. Para o então candidato à presidência, não se pode ignorar que “Fluxos de 

capitais e de mercadorias, assim como a difusão de ciência e tecnologia, ultrapassaram [...] 

todas as fronteiras nacionais e se tornaram em grande parte operações intra-empresas” 

(CARDOSO, 2008, p.3). A grande questão era definir de que maneira o governo projetaria a 

inserção da nação brasileira na economia internacional. Para isso, a sustentação dos interesses 

do país, assim como a correção das desigualdades sociais e regionais, passaria pela 
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capacidade de adaptar-se às novas formas de articulação entre o interno e o externo:   

 

A sustentação dos interesses do país nesse contexto de novas formas de 

articulação entre o interno e o externo exige políticas ativas decorrentes de 

uma estratégia definida e criativamente executada. Para atrair capitais, será 

preciso competir com os próprios países desenvolvidos, que se concentram a 

grande parte de seus fluxos. A política externa do país e sua política 

econômica interna precisam ser conjugadas para a realização dessa 

estratégia, que terá na expansão do mercado interno e regional uma de suas 

bases (ibid., p.3). 

 

 O novo modelo de desenvolvimento teria também como metas transversais e como 

objetivo a longo prazo o desenvolvimento da educação em geral, pois tratava-se de consolidar 

um “[...] modelo de desenvolvimento fundado numa sociedade educada e movido por uma 

economia altamente competitiva” (ibid., p.118). Se a educação é a base, o que lhe garante 

“[...] dinamismo e sustentação é o progresso científico e tecnológico” (ibid., p.118). Portanto, 

segundo o programa do presidenciável, a educação (a partir de reformas em todos os seus 

níveis) e o estímulo a C&T garantiriam a geração de empregos e impulsionariam as devidas 

transformações sociais e econômicas e, por consequência, elevariam o Brasil ao processo de 

desenvolvimento autônomo na geração de C&T. Para tanto, a condição fundamental para 

constituição de um novo projeto de nação passaria, em última instância, por um projeto amplo 

de reforma do Estado.  

Confirmada a vitória nas eleições, Fernando Henrique Cardoso tratou de colocar seu 

projeto em prática logo a partir de 1995, auxiliado pelo Ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira, 

à frente do Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE). Na visão 

do então Ministro Bresser-Pereira (1997), a reforma do Estado é um tema amplo, que envolve 

aspectos políticos – relacionados à promoção da governabilidade –, econômicos e 

administrativos – que visam aumentar a governança. Dentre as reformas que visam aumentar 

a capacidade de governar (governança), ou seja, “[...]a capacidade efetiva de que o governo 

dispõe para transformar suas políticas em realidade”, as que primeiro foram iniciadas, ainda 

nos anos de 1980, tinham como metas o desenvolvimento da saúde e autonomia financeira 

para Estado, por meio de ajuste fiscal e privatizações. Mas era igualmente importante 

implementar políticas visando a reforma administrativa, “[...] que torne o serviço público 

coerente com o capitalismo contemporâneo, que permita aos governos corrigir as falhas do 

mercado sem incorrer em falhas maiores”. Portanto, este tipo de reforma (administrativa) 

estava em questão nas pautas do governo e para superar de maneira definitiva a crise fiscal e 
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rever as estratégias de intervenção nos planos econômico e social, era preciso adotar como 

metas:  

 

(1) tornar a administração pública mais flexível e eficiente; (2) reduzir seu 

custo; (3) garantir ao serviço público, particularmente aos serviços sociais do 

Estado, melhor qualidade; e (4) levar o servidor público a ser mais 

valorizado pela sociedade ao mesmo tempo que ele valorize mais seu próprio 

trabalho, executando-o com mais motivação (BRESSER-PEREIRA, 1995). 

 

 Há uma justificativa para o raciocínio supracitado. Para Bresser-Pereira (1997), os 

cidadãos estariam tomando consciência de que “[...] a administração pública burocrática não 

corresponde às demandas que a sociedade civil apresenta aos governos por ela eleitos, no 

capitalismo democrático contemporâneo”. Nessa não correspondência de demandas e as 

possibilidades de oferta por parte do Estado estaria a origem da crise fiscal, de 

governabilidade e da administração pública burocrática: 

 

Os recursos econômicos e políticos são, por definição, escassos em relação à 

demanda, e se tornam ainda mais escassos quando a administração pública é 

ineficiente. Entretanto, quando não se pode contar com o mercado, [...] 

quando a alocação de recursos pelo mercado não é solução factível, dado seu 

caráter distorcido ou dada sua incompletude, a existência de uma 

administração pública eficiente passa a ter valor estratégico ao reduzir a 

lacuna que separa a demanda social e a satisfação desta demanda 

(BRESSER-PEREIRA, 1997). 

  

 O aumento da eficiência da administração pública ou a chamada modernização 

administrativa seria produto de um complexo projeto de reforma, visando, ao mesmo tempo, o 

fortalecimento da administração pública direta – denominado pelo Ministro de núcleo 

estratégico do Estado – e a descentralização da administração pública (em especial, de 

serviços) com a implantação de agências executivas e de organizações sociais, que prestariam 

serviço por meio de contratos de gestão. Bresser-Pereira (1997) denominou essa forma de 

gerenciamento estatal de “administração gerencial” 80 , que além da descentralização e 

delegação de autoridade e responsabilidade ao gestor público, caracteriza-se pelo rígido 

controle de desempenho, a partir de indicadores acordados e definidos por contrato. Os 

servidores públicos teriam certo grau de confiança para exercer seu trabalho, mas uma 

“[...]confiança limitada, permanentemente controlada por resultados”.  

                                                 
80  É importante destacar que, conforme argumenta Lima (2011, p.87), o modelo de administração pública 

gerencial não foi uma criação inovadora do governo Fernando Henrique, muito menos de Bresser-Pereira. No 

decorrer dos anos 1980, este modelo já havia sido implementado no Reino Unido (não por coincidência, foi o 

primeiro país a se destacar na implementação de um receituário neoliberal), na Nova Zelândia e na Austrália e, 

nos anos 1990, nos Estados Unidos.   
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 Ainda na esteira da crítica à administração burocrática a partir da análise da situação 

do Estado brasileiro, o Ministro faz duras críticas a Constituição de 1988, ao tentar buscar um 

modo de intervenção do Estado inspirado nos anos 1950 (marcado por forte desenvolvimento 

econômico e centralização do Estado no desenvolvimento industrial) a partir de uma 

administração pública dos anos 1930, “[...] altamente centralizada, hierárquica, rígida, 

fundamentalmente baseada na ideia do controle por processo e não por resultados e objetivos” 

(BRESSER-PEREIRA, 1995). Portanto, o governo Fernando Henrique representaria “[...] 

uma nova oportunidade para a reforma do Estado em geral, e, em particular do aparelho do 

Estado e do seu pessoal” (BRESSER-PEREIRA, 1995).  

Para realizar o projeto supracitado, a reforma pressupõe uma distinção fundamental 

entre o núcleo burocrático do Estado e o setor de serviços sociais e infraestrutura. O núcleo 

burocrático, também definido como núcleo estratégico, representaria o centro no qual se 

definem as leis e as políticas públicas e que busca garantir seu cumprimento. Seria formado 

pelos poderes legislativo, judiciário e, no poder executivo, além das funções diretas à 

presidência, “[...] às forças armadas, à polícia, à diplomacia, à arrecadação de impostos, à 

administração do Tesouro público e à administração do pessoal do Estado” (BRESSER- 

PEREIRA, 1995). Esses setores seriam responsáveis pelas atividades exclusivas do Estado. 

No setor de serviços, além daqueles exclusivos ao Estado, existiriam mais dois setores: (1) as 

atividades não-exclusivas do Estado ou competitivas, nas quais o Estado provê, mas que 

também podem ser oferecidas pelo setor privado e pelo setor público não estatal. Se 

enquadrariam neste setor os serviços de educação (incluindo as universidades federais e 

escolas técnicas), saúde (incluindo hospitais universitários), centros de pesquisa e museus; (2) 

a produção de bens e serviços para o mercado, correspondente à área de atuação das empresas 

a partir de atividades econômicas que visam ao lucro.  

Para o intuito de nossa pesquisa, cabe aqui desenvolver um pouco mais sobre a 

concepção defendida pelo governo sobre as chamadas atividades não-exclusivas do Estado, 

em especial, aquilo que se refere ao funcionalismo público. Partindo do pressuposto de que as 

principais metas da reforma do Estado seriam a flexibilização e a descentralização, 

fortalecendo o discurso de desqualificação dos serviços públicos, o Ministro Bresser-Pereira 

tratava sempre de enfatizar as qualidades do setor privado, por supostamente serem mais 

eficientes e ágeis, e que os serviços públicos deveriam ser semelhantes a este setor. Para 

alcançar tais qualidades, o Estado e seus serviços deveriam adotar “[...]uma forma de 

administração mais flexível do que a adotada no núcleo burocrático da administração direta” 

(BRESSER-PEREIRA, 1995). Esta forma seria alcançada através das organizações sociais. 
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Para atingir as metas de flexibilização, o Ministro propôs ações:   

   

(1) permitindo a existência de mais um regime jurídico dentro do Estado, de 

forma a permitir que a administração indireta volte a adquirir autonomia e 

flexibilidade administrativa e financeira; (2) mantendo o regime jurídico 

estatutário apenas para os funcionários que exercem funções no núcleo 

burocrático do Estado; (3) conservando a estabilidade rígida, prevista na 

atual constituição, segundo a qual só pode ser dispensado o servidor que 

houver cometido falta grave, para as carreiras para cujo exercício o 

funcionário necessita da proteção da estabilidade dadas as ameaças que pode 

sofrer; (4) prevendo a dispensa por dois motivos adicionais - insuficiência de 

desempenho e excesso de quadros - para os demais funcionários, garantindo-

se, porém, a adoção de critérios objetivos para as decisões e o recebimento 

de uma indenização para o funcionário dispensado nessas condições; (5) 

permitindo, alternativamente, a colocação do funcionário excedente em 

disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; [...] 

(10) suprimindo o direito de greve para os servidores protegidos pela 

estabilidade rígida. (BRESSER-PEREIRA, 1995).  
 

 Além das metas acima mencionadas, houve também a proposição de uma série de 

medidas que visavam a reforma da previdência do servidor público, estabelecida como uma 

das principais causas da crise fiscal. O foco das críticas estava no modelo de aposentadoria 

seguida pelo Estado, por sistemas de repartição 81 , em que funcionários ativos pagam a 

aposentadoria dos inativos, considerado como injusto. Em contrapartida, defende-se o sistema 

de capitalização como a melhor forma de gerenciar os fundos previdenciários, sendo “[...] 

legítimo, quando o participante do fundo depender efetivamente da rentabilidade do mesmo” 

(BRESSER-PEREIRA,1995). Para sanar em médio prazo a suposta injustiça e desequilíbrio 

previdenciário, o Ministro propõe duas regras gerais previstas para a previdência privada que 

deveriam também ser rigorosamente aplicadas à previdência pública: (1) “a aposentadoria 

deverá ser por idade, ligeiramente corrigida por tempo de serviço[...]” (BRESSER-PEREIRA, 

1995), com progressivo aumento da idade mínima; (2), “o valor da aposentadoria [...] deverá 

ser proporcional à contribuição[...]” (BRESSER-PEREIRA, 1995).  

 Para tornar o Estado mais enxuto do ponto de vista dos serviços sociais, era preciso 

desenvolver um setor público não-estatal, que funcionaria por meio de concessão de 

autonomia financeira e administrativa para entidades a serviço do Estado, em especial, às 

                                                 
81 “De acordo com o sistema de repartição, entretanto, é preciso que haja um equilíbrio entre o número de 

jovens, que pagam o sistema em termos correntes, e o número de velhos beneficiados pela aposentadoria. No 

Brasil os “velhos” se aposentam em torno dos cinquenta anos. Os altos funcionários públicos e os professores, 

antes disto. Desta forma, o número de aposentados aumenta muito em relação ao número de trabalhadores ativos. 

Não obstante, o sistema previdenciário vem se aguentando no Brasil através dos anos devido à estrutura etária 

em forma de pirâmide achatada que ainda prevalece no país. Com a redução da taxa de natalidade, porém, essa 

estrutura etária está se modificando aceleradamente. Por isso a crise financeira da previdência já está aí. Uma 

crise que tenderá a agravar-se dramaticamente à medida em que a relação entre os jovens, que têm que pagar os 

custos da previdência, e os aposentados for diminuindo” (BRESSER-PEREIRA,1995). 
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ligadas particularmente a serviços sociais, como universidades, escolas técnicas, hospitais, 

museus e centros de pesquisa e o próprio sistema de previdência. Neste sentido, era preciso 

transformar tais entidades em organizações sociais. Organizações sociais são organizações 

públicas não-estatais ou fundações públicas de direito privado que recebem autorização 

legislativa para celebrar um contrato de gestão com o poder executivo, podendo assim fazer 

parte do orçamento público nos âmbitos federal, estadual e municipal.  

 Para garantir o programa de transformação dos serviços do Estado em organizações 

sociais, Bresser-Pereira (1995) propôs uma forte campanha de “publicização”, processo no 

qual as instituições ganhariam ampla autonomia na gestão de suas receitas e despesas. Tais 

instituições não perderiam as garantias básicas do Estado, que cederia os bens e os 

funcionários estatutários, mas agora seriam entidades de direito privado, “[...] que escapam às 

normas e regulamentos do aparelho estatal, e particularmente de seu núcleo burocrático” 

(BRESSER-PEREIRA, 1995).  

 A função do trabalhador público a partir deste projeto não seria mais a de prestador de 

serviços estatais públicos em benefício do direito do cidadão, mas sim passaria a ser um 

prestador de serviços que vende sua força de trabalho ao Estado e às instituições estatais 

públicas ou instituições estatais mercantis, possíveis de existir graças ao setor de serviços não-

exclusivos do Estado ou competitivos. A existência deste setor abriria um grande mercado no 

setor de serviços em geral, “[…] um largo espaço social, objetos de políticas focalizadas que 

ONGs ou organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs) e o terceiro setor 

(empresas prestadoras de serviços ao Estado) explorariam” (SGUISSSARDI e SILVA JR, 

2009, p.36). 

 Mas como essas medidas se expressaram no âmbito da educação superior? Antes 

mesmo que a proposta de reforma administrativa fosse apresentada ao Congresso Nacional82, 

o governo federal por meio da Secretaria de Reforma do Estado do MARE publicou em julho 

de 1995 o documento/roteiro denominado “Etapas para viabilização da aplicação da lei de 

organizações sociais na recriação de uma universidade pública a ser administrada por contrato 

de gestão”. O documento supracitado orientava como ponto de partida, entre outros fatores, a 

extinção da universidade como instituição autárquica ou fundacional e recriação como 

entidade pública não-estatal e um levantamento patrimonial, de recursos humanos e de 

serviços das universidades extintas, a serem assumidos pela nova entidade.  

Ainda em 1995, era aprovado e publicado o Plano Diretor da Reforma do Estado, 

                                                 
82 PEC n° 173/95. 
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documento que busca definir objetivos e diretrizes para a reforma da administração pública 

brasileira. Conforme apresentação do então presidente Fernando Henrique Cardoso, o grande 

desafio histórico que o país se dispõe a enfrentar é o de “[...] articular um novo modelo de 

desenvolvimento que possa trazer para o conjunto da sociedade brasileira a perspectiva de um 

futuro melhor [...]” através do “[...] fortalecimento do Estado para que sejam eficazes sua ação 

reguladora, no quadro de uma economia de mercado, bem como os serviços básicos que 

presta e as políticas de cunho social que precisa implementar” (CARDOSO, 1995). Em 

resposta à crise, visando superar o seu desconhecimento e as respostas “neoliberais” dadas até 

então, o governo propõe o que se chamaria de administração pública “gerencial”, “[...] 

baseada em conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o controle de 

resultados e descentralizada para poder chegar ao cidadão [...]” (CARDOSO,1995).    

O chamado programa de “publicização”, citado pelo Ministro do MARE, também é 

citado no Plano Diretor. Conforme raciocínio desenvolvido no documento, para garantir os 

objetivos sociais de maior justiça e igualdade, assim como os objetivos econômicos de 

estabilização e desenvolvimento, o Estado tendeu nos últimos anos a assumir as funções 

diretas de execução de determinados serviços. As “[...] distorções e ineficiências que daí 

resultaram deixaram claro, entretanto, que reformar o Estado significa transferir para o setor 

privado as atividades que podem ser controladas pelo mercado” (BRASIL, 1995). Esse fato 

justificaria a onda de privatização de empresas públicas, contudo o governo salienta a 

importância de outro processo, a “[...] descentralização para o setor público não-estatal da 

execução de serviços que não envolvem o exercício do poder do Estado[...]” (BRASIL, 1995), 

mas devem ser subsidiados pelo mesmo, como serviços de educação, saúde, cultura e 

pesquisa científica.  

Seguindo a lógica mencionada acima, o Estado reduziria o seu papel na prestação ou 

execução direta de serviços básicos, mas manteria o papel de “regulador e provedor ou 

promotor destes, principalmente dos serviços sociais como educação e a saúde” 

(BRASIL,1995), elencados como essenciais para o desenvolvimento, pois envolvem 

investimentos em capital humano. Esta redução da responsabilidade do Estado na prestação 

de serviços básicos expressou-se já no primeiro ano de governo, em 1995, conforme 

argumenta Lima (2011, p. 45), ao destacar que houve uma redução 35,22% dos investimentos 

em educação e 28,29% em saúde, em relação aos investimentos aplicados em 1994. A 

educação deixou de ser a área com mais investimentos federais, caindo para a terceira posição 

e a saúde caiu de quinto para sexto lugar no ranking de investimentos.   

Naquilo que se refere a Educação e particularmente a educação superior, de maneira 
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complementar ao trabalho feito pelo MARE no projeto de Reforma do Estado, o MEC 

destacou-se no implemento de uma série de medidas visando uma profunda reestruturação do 

sistema de educação superior no país, além de atuar, também de maneira articulada com 

outros ministérios, no contingenciamento de “[...] recursos de custeio e capital, desautorizar o 

preenchimento de, via concurso, das vagas docentes e de funcionários, congelar salários de 

docentes e funcionários das Instituições Federais de Ensino Superior” (SILVA JR e 

SGUISSARDI, 2001, p.46). As principais medidas tomadas ficaram expressas no capítulo IV 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (LDB), que trata especificamente sobre a 

educação superior, sobre o qual abordaremos mais à frente. 

Quais foram os pressupostos que serviram de base para a formulação das medidas 

supracitadas? Conforme argumentam Silva Jr e Sguissardi (2001, p.47), existia a crença de 

que o sistema federal de educação superior estaria em crise por não absorver a crescente 

demanda e não preparar os universitários para as demandas do mercado. Este quadro, por sua 

vez, seria produto de um elitismo universitário, marca de toda a história da universidade 

brasileira, e ao modelo universitário baseado no tripé ensino-pesquisa-extensão (modelo 

humboldtiano), caro e supostamente insustentável para o poder público. Para os críticos desse 

modelo, ele deveria ser restrito apenas a algumas universidades (de preferência, a minoria), 

enquanto a maioria poderia dedicar-se prioritariamente (ou exclusivamente) ao ensino.  

É importante destacar que, conforme já desenvolvemos no capítulo anterior, as críticas 

acima mencionadas já eram feitas ao sistema universitário brasileiro desde meados da década 

de 1960, capitalizado por setores vinculados às faculdades privadas, contribuindo para sua 

expansão desde então, sendo o principal veículo de oferta de matrículas para a educação 

superior. Portanto, concordamos com Silva Jr e Sguissardi (2001, p.49), ao afirmarem que o 

modelo humboldtiano de universidade tem sido muito mais uma vontade registrada em lei do 

que um fato real. Apesar da lei 5.540/68 garantir a indissociabilidade entre o ensino superior e 

a pesquisa e que prioritariamente seria ofertado em universidades (e excepcionalmente em 

estabelecimentos isolados), o que se viu nos anos posteriores foi o contrário.  

Conforme dados do INEP (BRASIL, 1999), ao analisar o nível de desenvolvimento da 

educação superior no Brasil entre os anos de 1980 e 1998, destacamos: (1) entre 1980 e 1989, 

apesar do crescimento no total geral de instituições (de 882 para 902 instituições, crescimento 

de 2,3%) e no total de universidades (de 65 para 93 universidades, crescimento de 43,1%), o 

número de estabelecimentos isolados permaneceu hegemônico, equivalente a 90,4% em 1980 

e 82,6% em 1989. Desse total, as instituições privadas eram responsáveis por 80,7% e 77,7% 

das instituições isoladas, respectivamente; (2) entre 1990 e 1998, o aumento na quantidade de 
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instituições totais (de 918 para 973 instituições, crescimento de 6%) se deu especialmente 

pelo aumento no número de universidades (de 95 para 153, crescimento de 61,1%). Ainda 

assim, os estabelecimentos isolados permaneciam com a maior parcela das instituições, apesar 

da redução de 749 em 1989 para 727 em 1998, sendo o setor privado responsável por 77,7% e 

81,8% do total de instituições isoladas, respectivamente. Acrescenta-se aos dados acima 

mencionados o fato de que, ainda que 69% das matrículas no ano de 1998 tenham sido 

ofertadas em instituições universitárias (tanto públicas quanto privadas), não necessariamente 

uma intuição classificada como universidade desenvolverá programas de pós-graduação em 

sentido estrito (Mestrado e Doutorado), tendo como finalidade a pesquisa.  

A hegemonia dos estabelecimentos isolados na oferta de cursos universitários 

manifestou-se também pelo crescimento exorbitante do número de matrículas de instituições 

privadas em relação as instituições públicas. Em 1988, para um total 1.503.560 matrículas, 

aproximadamente 61% (918.209 matrículas) eram provenientes de instituições privadas, 

enquanto apenas 39% eram ofertadas em instituições públicas (dessas, 317.831 federais, 

190.736 estaduais e 76.784 municipais). Em 1998, o total de matrículas alcançou 2.125.958 

(um crescimento de 41,4% em dez anos), dessas, aproximadamente 62% eram ofertadas em 

instituições privadas (1.321.229 matrículas), enquanto 38% eram ofertadas em instituições 

públicas (408.640 federais, 274.934 estaduais e 121.155 municipais).  

Juntam-se às críticas mencionadas anteriormente, conforme listaram Silva Jr e 

Sguissardi (2001, p.49-50), como fatores da crise complementares ou consequências dos 

primeiros fatores citados, os seguintes aspectos: (a) a unidade salarial e de carreira nos 

sistemas públicos de educação superior, incluindo o regime de dedicação exclusiva e 

privilégios corporativos, como isonomia entre ativos e inativos; (b) sistema de financiamento 

universitário predominantemente mantido por verbas públicas e o mau uso que a universidade 

faria de seus recursos; (c) a excessiva centralização do Estado nas questões da educação 

superior, o que implicaria numa falta de autonomia efetiva; (d) a incapacidade da 

universidade em se autorreformar para atender à redefinição do papel do Estado; (e) a 

educação superior no Brasil estaria defasada em relação a demanda, em especial referente a 

relação docente/aluno e ao elevado custo/aluno. Haveria também uma incapacidade estrutural, 

no que se refere às instituições públicas, para suprir a demanda; (f) incapacidade financeira de 

governos federal e estaduais em aumentar os níveis de gastos ou sequer manter os atuais 

níveis de gastos com educação; (g) haveria uma falta geral de qualidade e equidade no sistema 

universitário brasileiro.  

Para cada aspecto citado como motivador da crise, foram apontadas possíveis 
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propostas de superação, algumas delas registradas na LDB. Traduzindo o propósito da 

diferenciação institucional ligada à suposta incapacidade do Estado em manter universidades 

baseadas no tripé ensino-pesquisa-extensão, o artigo 45 da referida Lei prevê que a educação 

superior “[...] será ministrada em instituições de ensino superior83, públicas ou privadas, com 

variados graus de abrangências ou especialização” (BRASIL, 1996b). No que se refere à 

conversão das universidades em organizações sociais, caso a proposta formulada pelo MARE 

fosse aprovada, havia garantias de que, conforme anuncia o artigo 54, as universidades 

gozariam “[...] na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de 

sua estrutura, organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos 

de carreira e do regime jurídico do seu pessoal” (BRASIL, 1996b). Além deste ponto, 

poderiam, conforme prevê o inciso I do § 1º, no exercício de sua autonomia, “[...] propor o 

seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e 

salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis” (BRASIL, 1996b).  

Ainda no tocante à autonomia universitária, a maior parte do conjunto de leis, decretos 

e portarias seguem uma concepção de autonomia bastante semelhante a que está expressa na 

LDB, que diz respeito à autonomia didático-científica e de gestão financeira. Contudo, ainda 

que o artigo 55 da LDB garanta que caberá a união assegurar os recursos para a manutenção 

das instituições de educação superior por elas mantidas, havia por dentro do projeto de 

transformação das universidades em organizações sociais e de documentos oficiais anteriores 

a aprovação da LDB84, a defesa de que as universidades devem ser estimuladas a buscar 

fontes adicionais de recursos, tanto junto a outras esferas do poder público quanto na 

iniciativa privada.  

Ao usar o termo “estimular”, relacionado ao limite de dotação de recursos estatais e o 

congelamento de recursos de custeio e capital e de salários, demonstra que o que se entende 

por diversificação de fontes de financiamento (conforme expomos nas estratégias 

recomendadas pelo Banco Mundial), representava um passo significativo para a privatização 

das IFES. Desde então, têm-se buscado brechas legais para flexibilizar as formas de 

financiamento da educação superior pública. Ainda que a Constituição Federal garanta e a 

LDB n° 9394/96 reafirme a gratuidade de cursos de graduação e pós-graduação em 

estabelecimentos oficiais, não há garantias de que não haverá cobranças por qualquer outro 

serviço que não se restrinja a essas atividades, como cursos, serviços de extensão ou 

                                                 
83 Incluindo neste grupo não só as universidades, mas também os centros de educação superior, institutos, 

faculdades, escolas superiores e universidades especializadas em campos do saber. 
84 Por exemplo, o documento intitulado “A política para Instituições Federais de Ensino Superior”, apresentado 

em 1995. 
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consultorias.     

 Embora o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-ministro Bresser-Pereira 

não tenham conseguido transformar as universidades em organizações sociais85 (em parte, 

graças aos movimentos de resistência de trabalhadores de vários setores do serviço público), 

acabaram institucionalizando a contradição entre Estado e mercado, o que trouxe a demanda 

de novas formas de organização para o Estado, como: estatal/público, estatal/mercantil, 

privado/mercantil, entre outros. Isso permitiu às parcerias entre o Estado e entidades da 

sociedade civil, por meio de contratos de gestão.  

As ações que visavam alterar a concepção de gestão nas instituições públicas mudaram 

substancialmente a identidade das universidades e, consequentemente, o conteúdo e a forma 

do trabalho do professor universitário. O que estava em jogo, conforme as propostas citadas, 

era o fim da unidade de carreira do pessoal, o fim da isonomia salarial, como defendia o então 

ministro Bresser-Pereira, assim como o fim do chamado Regime Jurídico Único, oferecendo à 

organização social a liberdade de propor a constituição de seu quadro de pessoal e planos de 

salários, assim como na obtenção de financiamento junto às fontes públicas ou privadas. 

Indiretamente, apesar de não manifestar-se como um produto do processo de Reforma do 

Estado conforme o projeto original, a expansão da educação superior pelo viés privado 

contribuiu com a desregulamentação do trabalho docente, passando a empregar, conforme 

dados do INEP (1999), em 1998 quase a metade dos professores empregados neste nível de 

ensino86. Em última instância, para além da forte retórica por trás dessas medidas, a LDB 

representava a legalização do descompromisso do Estado com a educação, na medida em que 

escancarava e facilitava o processo de expansão da educação superior privada e 

regulamentava a privatização interna das universidades públicas federais e estaduais.  

 Apesar do movimento de expansão da educação superior no Brasil tender para a 

diferenciação institucional (com predominância de estabelecimentos isolados) e das críticas 

feitas ao modelo de universidade de pesquisa (e extensão), o artigo 52 da LDB sugere que 

houve internamente certa preocupação com o avanço desenfreado de estabelecimentos 

isolados, dedicados quase que exclusivamente ao ensino, em especial, composto por 

instituições privadas. O artigo acima mencionado aponta como características das 

                                                 
85 Ainda que o projeto de Reforma do Estado tenha sido aprovado oficialmente pelo Congresso Nacional em 

1998 e a expectativa criada em torno de sua realização efetiva, com o início da segunda gestão do governo 

Fernando Henrique Cardoso, isso não chegou a acontecer. O próprio MARE deixou de existir em janeiro de 

1998, tendo suas atribuições repassadas à Secretaria de Administração do Patrimônio, vinculada ao Ministério do 

Orçamento e Gestão.  
86 Para um total de 165.122 funções docentes em exercício, 49,3% (81.384) eram vinculadas às instituições 

privadas, enquanto 27,6% (45.611) às instituições federais, 18,5% (30.621) às instituições estaduais e 4,5% 

(7.506) às instituições municipais.  
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universidades: (1) “produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 

temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto 

regional e nacional” (BRASIL, 1996b); (2) a necessidade do corpo docente ser formado por 

no mínimo um terço de mestres ou doutores; (3) no mínimo um terço do corpo docente deve 

ter regime de trabalho de tempo integral. Contudo, ao designar tais características apenas às 

universidades, naturaliza-se o fato de ser ela a única com vocação para a pesquisa e, portanto, 

deve-se criar mecanismos que garantam a associação com o setor produtivo público e privado, 

diversificando assim suas fontes de financiamento. Para tanto, era preciso pensar e criar as 

bases para reforma da universidade como um todo, incluindo a consolidação e expansão do 

sistema de pós-graduação no país, de maneira reformada. 

 No âmbito da pós-graduação, a transição entre os anos 1980 e 1990 ou, conforme 

afirma Hostins (2006), a transição do status da universidade brasileira de identidade pública, 

própria de um Estado de Bem-Estar, para uma identidade mercantil, sob a lógica própria de 

um Estado empresarial, gerou alguns efeitos neste nível de ensino, podendo-se destacar:  

 
[...]a expansão significativa da matrícula, a diversificação da oferta, as 

propostas de mestrados profissionalizantes, diversificação das fontes de 

financiamento, as alianças estratégicas entre agências internacionais, 

governos e corporações, a diferenciação dos docentes em função de 

indicadores de produtividade, a internacionalização e globalização do 

conhecimento, o predomínio de Tecnologias da Informação e da 

Comunicação e de alternativas de aprendizagem a distância, a redefinição 

das estruturas que regulam a produção e circulação do conhecimento em 

âmbito global (HOSTINS, 2006). 

 

 Conforme orientava o plano de governo do presidente em vigor, o processo de 

consolidação do novo modelo de desenvolvimento teria como base a Educação lastreada pela 

ciência e tecnologia. Este processo seria garantido mediante às parcerias entre o governo e o 

setor privado, entre a universidade e indústria, em especial, na gestão e no financiamento do 

sistema brasileiro de desenvolvimento científico e tecnológico. Do ponto de vista financeiro, 

os recursos deveriam ser provenientes de seis fontes principais:  

 

as verbas tradicionais do orçamento público, saneado e revigorado por uma 

reforma fiscal; os fundos provenientes do processo de privatização; a criação 

de um Fundo de Financiamento do Desenvolvimento, usando parte das 

reservas internacionais do país; a participação nos mercados financeiros 

nacional e internacional, mediante a emissão de títulos de longo prazo, 

possibilidade concreta a partir da estabilização macroeconômica; a definição 

de uma nova parceria com o setor privado na realização de investimentos 

públicos, na forma de concessões ou de associações com empresas nacionais 
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e estrangeiras; e, finalmente, as fontes usuais de financiamento externo 

(CARDOSO,2008, p.5). 

 

 As diretrizes gerais que orientaram as políticas de ciência e tecnologia naquele período 

partiram do pressuposto de que, segundo Cardoso (2008, p.35), a nova política de C&T no 

Brasil deveria envolver de forma mais decisiva o setor produtivo, a fim de gerar novas 

tecnologias, aproveitar e estimular a competência existente, acelerar a formação de novos 

especialistas, fazer uso de maneira mais adequada dos recursos disponíveis e tornar a ciência e 

tecnologia “mais relevantes para o desenvolvimento econômico, social e educacional do 

país”. Como principal polo de produção científica e de formação de recursos humanos, as 

universidades, especialmente as federais, foram o principal foco dessa política, com destaque 

à pós-graduação, por requerer uma revisão aprofundada do seu sistema.  

Dentre as metas estabelecidas para a pós-graduação, destaca-se: (1) reduzir duração 

dos cursos, a fim de tornar os mestrados mais “eficientes e voltados para o mercado de 

trabalho” (CARDOSO, 2008, p.36), melhorar a qualidade dos doutorados e estimular a 

criação de cursos intensivos e de especialização em diferentes formatos e; (2) revisão de 

programas de bolsas de estudo. Outro importante aspecto com impacto direto na dinâmica dos 

programas de pós-graduação diz respeito a vinculação do financiamento aos índices de 

produtividade docente e discente, de modo que o aporte financeiro de cada programa 

dependeria do seu desempenho institucional, preferencialmente em nível internacional. 

Conforme argumenta Hostins (2006), a tendência para outras formas e modelos de 

financiamento, a maior exigência por eficiência através da implantação de um sistema 

avaliativo mais regulador e as pressões por relações mais próximas à setores produtivos são 

expressões do alinhamento às orientações de agências internacionais, como a UNESCO e o 

Banco Mundial, que exercem um papel decisivo na legitimação da agenda de reformas.   

As pautas acima mencionadas foram também incorporadas ao discurso dos dirigentes 

da principal entidade reguladora da pós-graduação brasileira, a CAPES. É o que está expresso 

no documento de comemoração de cinquenta anos da entidade. Ao pautar os grandes desafios 

para pós-graduação brasileira nos anos 1990, a CAPES destaca dois momentos, o primeiro 

marcado pela necessidade de informatização, a fim de “[...] recriar a agência em moldes mais 

ágeis” (BRASIL, 2002) e o segundo momento, marcado pela preocupação de continuar e 

ampliar o processo de modernização da agência.  

As principais mudanças ocorreram no segundo momento, em especial a partir de 1996. 

Neste mesmo ano, a Diretoria-Executiva da CAPES, ciente da necessidade de construir o IV 

Plano Nacional de Pós-Graduação (IV PNPG), organizou um Seminário Nacional, intitulado 



143 

  

Discussão da Pós-Graduação Brasileira, que contou com a presença de pró-reitores, 

representantes da comunidade acadêmica, da Associação Nacional de Pós-Graduandos 

(ANPG), representantes de órgãos públicos e agências de fomento, além de especialistas 

internacionais. Este evento teve como objetivos gerais avaliar a sistemática de avaliação, 

avaliar programas com elevado grau de inserção internacional e constituir uma comissão 

coordenadora para definir o IV PNPG.  

Em 1997, a comissão coordenadora redigiu uma versão preliminar do IV PNPG, com 

base nas discussões acumuladas no Seminário, além de outras contribuições. Essa versão 

circulou apenas internamente, apenas na Diretoria da CAPES e na Comissão Coordenadora. 

Entretanto, a versão final do documento, que teria vigência para o período entre 1998 e 2002, 

acabou sendo abortada. Ainda que o Plano não tivesse sido aprovado, algumas 

recomendações apresentadas nos documentos acabaram sendo implantadas pela Diretoria da 

CAPES, destacando-se “[...] a expansão do sistema nacional de pós-graduação, a 

diversificação do modelo vigente de pós-graduação de modo a atender também ao meio 

profissional, as mudanças no processo de avaliação, a implantação do portal de periódicos e 

inserção internacional da pós-graduação” (HOSTINS, 2006). 

Além do desenvolvimento da pós-graduação stricto sensu de caráter profissional, o 

incentivo à cooperação internacional e a implantação do portal de periódicos, provavelmente a 

principal mudança que ocorreu neste período foi a implementação de um novo sistema de 

avaliação, objetivando, segundo a própria agência, a criação de um “[...] novo estímulo para 

que os programas de pós-graduação buscassem maior qualidade, em níveis internacionais” 

(BRASIL, 2002). Conforme este novo padrão avaliativo, os programas seriam classificados 

conforme uma escala numérica (de 1 a 7), “[...] de modo a permitir uma maior diferenciação 

entre os programas [...] e a medição da qualidade segundo a sua inserção internacional” 

(BRASIL, 2002). Sobre os efeitos dessa nova política de avaliação, trataremos mais à frente. 

O documento comemorativo mencionado anteriormente destaca ainda que os anos 

1990 haviam colocado grandes desafios para a sociedade brasileira. Dentre estes desafios, 

ressurge a crítica ao modelo de Estado como agente Econômico, a importância da ampliação 

das privatizações e a necessidade de impor limites à ação estatal:  

 

[...] os últimos anos vêm colocando em pauta grandes desafios para a 

sociedade brasileira. O questionamento do modelo de desenvolvimento 

econômico brasileiro, vigente durante algumas décadas, que preconizava 

uma forte presença do Estado como agente econômico fundamental, 

inaugurou a abertura da economia. A importância e a dimensão das 

privatizações, os limites e contornos da ação do nosso Estado são temas que 
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têm mobilizado diferentes setores para a definição de um novo perfil para o 

país (BRASIL, 2002). 

 

As medidas propostas pelo governo federal no âmbito da pós-graduação possibilitaram 

seu crescimento, mas que não necessariamente significou um maior desenvolvimento para o 

país. Vejamos na tabela a seguir os dados referentes a quantidade de cursos, alunos 

matriculados e titulados em cursos de mestrado e doutorado no período entre 1990 (portanto, 

anterior ao governo Fernando Henrique) e 2000:   

 

Tabela 1 – Indicadores de cursos, matrículas e titulados em cursos de mestrado e doutorado. Brasil: 

1990 - 2000  

Ano Número de cursos Alunos matriculados Alunos titulados 

Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado 

1990 984 450 36.502 10.923 5.579 1.410 

1991 982 468 37.205 12.015 6.772 1.750 

1992 1.018 502 37.412 13.682 7.272 1.759 

1993 1.039 524 38.265 15.569 4.557 1.875 

1994 1.119 594 40.027 17.361 7.550 2.031 

1995 1.159 616 43.121 19.492 8.982 2.497 

1996 1.180 627 44.925 22.004 10.365 2.972 

1997 1.263 671 47.271 24.250 11.925 3.604 

1998 1.280 685 50.844 26.797 12.510 3.945 

1999 1.436 787 57.031 29.985 15.356 4.862 

2000 1.537 837 63.591 33.004 18.374 5.344 

Total X X X X 109.242 32.049 

1990-2000 ∆% 56,2 86 74,2 202,1 229,3 279 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sistematizados por 

Silva e Melo (2001, p.31). 

  

Os dados acima mencionados foram extraídos de um documento oficial, denominado 

“Ciência, tecnologia e inovação: Desafio para a sociedade brasileira”, também conhecido 

como Livro Verde87, publicado um ano antes do fim da segunda gestão do governo Fernando 

Henrique Cardoso, em 2001, no qual foram registrados importantes elementos para a análise 

da política de C&T naquele período. Podemos destacar que no período entre 1990 e 2000 

houve um aumento considerável em todos os quesitos retratados na tabela, em especial o 

número de diplomados em ambos os cursos, chegando, em 2000, a ser três vezes maior do 

                                                 
87 Sob a coordenação de Cylon Gonçalves da Silva e Lúcia Carvalho Pinto de Melo. 
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que em 1990. Se tomarmos como referência a partir do primeiro ano de governo (1995), 

reduzindo o intervalo para seis anos, o crescimento torna-se ainda mais acentuado: (1) número 

de cursos – 37,3% mestrado e 40,9% doutorado; (2) alunos matriculados – 58,9% mestrado e 

90,1% doutorado; (3) alunos titulados – 143,4% mestrado e 163,1% doutorado.     

Apesar da maior ênfase da dimensão governamental (em especial, estadual e federal) 

na oferta de cursos de pós-graduação Stricto Sensu, a iniciativa privada também não ficou 

aquém deste crescimento. Conforme dados divulgados pela CAPES e sistematizados por 

Lima (2011, p.116), entre 1994 e 2000 houve um crescimento de 58,2% nos cursos de 

mestrado (de 110 para 174 cursos) e 27,8% nos cursos de doutorado (de 54 para 69 cursos). O 

que possibilitou essa rápida ampliação na oferta de cursos, ainda que sem um aumento 

proporcional de investimentos por parte do governo, foi justamente a facilitação para criação 

de novos cursos e a abertura ainda maior para o setor privado, diante da demanda criada junto 

a LDB 9394/96, ao estabelecer um número mínimo de mestres no quadro de magistério 

superior, o que gerou a solicitação de abertura de novos cursos.  

Outro aspecto destacado pelo livro diz respeito à produção científica e o registro de 

patentes. Segundo Silva e Melo (2001, p.31), as informações produzidas pelo Institute for 

Scientific Information (ISI), o Brasil ocupava posição de destaque na produção de artigos nos 

periódicos indexados em sua base. Em 1991, o Brasil ocupava apenas o 28° lugar no ranking 

de produção de artigos científicos e técnicos publicados nesses periódicos. No ano 2000, o 

Brasil chegou ao 17º lugar no referido ranking. A média de artigos provenientes do Brasil 

publicados entre 1988-1992 (3.166 ou 0,6% da produção mundial) quase triplicou quando 

comparado ao período 1996-2000 (7.836 ou 1,12% da produção mundial)88. Ao comparar 

com outras nações, os valores expostos ainda eram bem inferiores a países como Espanha 

(18.082), China (17.792) e Índia (14.879), mas já se aproximavam de outras nações como 

Israel (8.554), Coréia do Sul (8.053) e Taiwan (7.892). 

Sobre o registro de patentes, definido como um indicador que auxilia na avaliação da 

capacidade de inovação do país, em 1999 foram depositados no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI) 16.569 pedidos de patentes. Embora esse valor seja alto em 

relação a quantidade de pedidos em 1995 (com 11.711 pedidos), ainda era considerado muito 

abaixo do esperado, o que supostamente revelaria a sua baixa capacidade em “[...] transformar 

os notáveis avanços científicos que vem conquistando em aplicações comerciais ou 

                                                 
88 Esses valores não incluem a totalidade da produção científica brasileira no período, pois se restringem à 

produção de artigos, especialmente difundidos em periódicos de circulação internacional. No Brasil, em algumas 

áreas do conhecimento, os principais veículos de difusão são periódicos de circulação nacional.  



146 

  

inovações” (SILVA e MELO, 2001, p.32). Também é levado em consideração as patentes 

originárias do Brasil registradas em escritórios Norte-americanos. No ano 2000 foram 

registradas 113 patentes pelo Brasil, valor maior do que de alguns países da América – Latina, 

como Argentina (63) e México (100), mas ainda muito inferior a países como Coreia do Sul, 

com 3.472 registros.     

O quadro de crescimento dos dados referentes a C&T no país foi justificado por uma 

revolução na gestão, sobretudo do financiamento, com a criação de 14 Fundos Setoriais de 

Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, reunindo fontes estáveis de 

financiamento, assim como na elaboração de um novo modelo de gerenciamento a partir de 

quatro pontos principais, conforme síntese elaborado por Lima (2011):  

 
Gestão compartilhada e transparente: Instituída por meio de Comitês 

Gestores formados por representantes do governo, agências reguladoras, 

comunidade científica e setor empresarial, assegura maior eficácia na 

aplicação dos recursos e na avaliação de resultados.  

Estabilidade das Fontes de Financiamento: Constituídos por fontes de 

recursos diversificadas, não-fiscais e contínuas, os Fundos Setoriais 

permitem a adoção de políticas de C&T de médios e longos prazos.  

Incentivo à inovação tecnológica: Estímulo ao investimento privado em 

Pesquisa e Desenvolvimento para aplicação do conhecimento na geração de 

produtos e processos inovadores.  

Desconcentração regional: No mínimo, 30% dos recursos destinam-se a 

projetos desenvolvidos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (LIMA, 

2011, p.29). 

 
 Para além dos destaques feitos no Livro Verde, exaltando o crescimento da C&T no 

Brasil através do crescimento do número de mestres e doutores, do aumento de publicações 

científicas e geração de pedidos de patentes, com o fracasso do projeto de reforma do Estado, 

o discurso dos investimentos em favor do bem-estar social da população revelou-se como um 

álibi ideológico para a reestruturação econômica e consolidação das conquistas neoliberais. 

Um dos frutos da política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso foi um recorde 

histórico de falta de emprego, no final do seu primeiro mandato e início do segundo (7,60% 

em 1998).  

Ainda no plano ideológico, conforme afirma Lima (2011, p.76), o discurso dos 

incentivos e investimentos ao setor de C&T, com suas intenções e planejamentos, seriam até 

tangíveis em sua totalidade, contudo, ficaram comprometidos em virtude de outras prioridades 

ou inversão para outros setores, não havendo de fato uma política voltada para o incentivo à 

diminuição de importação de tecnologias e à produção de tecnologias nacionais propriamente 

ditas. O que de fato se viu foi uma minimização dos recursos federais e, em seu interior, a 



147 

  

desvalorização de pesquisadores e demais servidores do setor de C&T, em especial, em nível 

de reajustes das perdas salariais e aumento real de salário. Ou seja, o grande impasse 

expressou-se num descompasso entre as metas estabelecidas e as reais condições de atingi-las, 

mantê-las e superá-las, especialmente no que diz respeito ao suporte financeiro. Vejamos nos 

parágrafos seguintes de que maneira essa relação se manifestou. Antes disso, convém destacar 

como se organiza de maneira geral o setor de C&T no Brasil e sua relação com as fontes de 

financiamento.  

A organização do setor de C&T, conforme síntese elaborada por Lima (2011, p.99), 

pode ser entendida didaticamente a partir de três dimensões, abrangendo diferentes setores, 

governamentais ou não: (1) em nível federal, o então Ministério da Ciência e Tecnologia 

(atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) apresenta-se com duas 

principais agências de fomento vinculadas (FINEP e CNPq), acompanhado do MEC, cuja a 

agência responsável pela formação de pessoal de educação superior é a CAPES; do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vinculado a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), além de outros Ministérios que possam desenvolver ou financiar 

atividades no âmbito da C&T, como o Ministério da Saúde; (2) Os governos estaduais e suas 

respectivas secretarias de C&T (ou CT&I) que por meio das Fundações de Apoio à Pesquisa 

(FAPs) promovem o financiamento neste nível do poder público e; (3) o setor privado, 

formado por centros, institutos e empresas, financiando atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). Os setores governamentais Federais e Estaduais são responsáveis 

pelo financiamento de bolsas para estudantes de pós-graduação, bolsas de pesquisa e projetos 

de pesquisa. 

Ainda que essa organização pareça ser de simples compreensão, não há uma 

conceituação muita precisa do que seja o investimento em C&T, o que tende a dificultar o 

acesso à informação. Uma das confusões conceituais diz respeito ao que se entende por C&T 

e o que se entende por Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Considera-se P&D: 

 

[...] qualquer trabalho criativo e sistemático realizado com a finalidade de 

aumentar o estoque de conhecimentos, inclusive o conhecimento do homem, 

da cultura e da sociedade, e de utilizar estes conhecimentos para descobrir 

novas aplicações. O elemento crucial na identificação da P&D é a presença 

de criatividade e inovação. Esta característica está presente tanto na pesquisa 

científica como no desenvolvimento experimental (MCTIC, s.d.). 
 

Assim sendo, a P&D está contida em C&T, categoria conceitual mais ampla, no 

momento em que o MCT (atual MCTIC) publiciza os gastos em C&T, englobando os 
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dispêndios em P&D e em inúmeras atividades científicas e técnicas correlatas (ACTC)89, “[...] 

relacionadas com pesquisa e desenvolvimento experimental e que contribuem para a geração, 

difusão e aplicação do conhecimento científico e técnico” (MCTIC, s.d.).  

Quanto ao financiamento propriamente dito, no primeiro ano de governo de Fernando 

Henrique Cardoso (em 1995), os investimentos dos recursos em C&T estavam distribuídos 

entre 4 fontes, dessas: 47% eram verbas provenientes do governo federal, 22% dos governos 

estaduais, 22% de empresas privadas e 9% de empresas estatais, ou seja, quase 80% dos 

investimentos eram recursos do setor público estatal. Conforme as metas propostas em seu 

Plano Plurianual (1995-1999) e seguindo a lógica de descentralização do financiamento, o 

objetivo era reverter o quadro acima mencionado, aumentando para 40% a participação do 

setor privado, “[...] numa projeção total de investimentos que chegaria da ordem de R$ 14,4 

bilhões, duplicando a percentagem do PIB para o setor que de 0,7% passaria para 1,5%” 

(LIMA, 2011, p.101). 

O Plano defendia também a necessidade de expandir os investimentos em C&T de 

maneira mais igualitária para as demais regiões do país, desconcentrando dos poucos centros 

de pesquisa e universidades em regiões tradicionalmente desenvolvidas. Mas o que de fato se 

viu foi uma maior concentração nas regiões Sudeste e Sul, com poucos investimentos nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A título de exemplo, vejamos os dados dos recursos 

dos Governos Estaduais aplicados em C&T no ano de 1999, no final do Plano supracitado. 

Conforme dados publicados no Livro Verde (Silva e Melo, 2001, p.25), para um total de R$ 

1,125 bilhões investidos, 73,98% foram aplicados na região Sudeste (R$ 832,3 milhões), 

14,05% na região Sul (R$ 158,1 milhões), 8,68% na região Nordeste (R$ 97,7 milhões), 

2,70% na região Centro-Oeste (R$ 30,4 milhões) e 0,59% na região Norte (R$ 6,6 milhões). 

Previa-se também um aumento dos investimentos do setor privado em P&D, aproximando a 

universidade das empresas, mas de maneira simultânea “[...] priorizava-se um processo de 

desregulamentação e desestatização governamental” (LIMA, 2011, p. 101). Esse fato 

                                                 
89 ACTC abrangem vários serviços científicos e tecnológicos, entre eles: “bibliotecas, centros de informação e 

documentação, serviços de referência; museus de ciência e/ou tecnologia, jardins botânicos ou zoológicos; 

levantamentos topográficos, geológicos e hidrológicos; observações astronômicas, meteorológicas e 

sismológicas de rotina; inventários relativos ao solo; à flora, aos peixes e à fauna selvagem; testes e ensaios de 

rotina do solo, da atmosfera e da água; teste e controle de rotina dos níveis de radioatividade; prospecção e 

atividades afins de localização de petróleo e outros recursos minerais; coleta de informações sobre fenômenos 

humanos, sociais, econômicos e culturais, com finalidade de compilar dados estatísticos periódicos, como: 

censos populacionais; estatísticas de produção, distribuição e consumo; estudos de mercado; estatísticas sociais e 

culturais; testes, padronização, metrologia e controle de qualidade, destinados à análise, controle e teste de 

materiais, produtos, dispositivos e processos” (MCTIC, s.d.).  
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expressou-se numa progressiva redução nos investimentos federais aplicados em C&T, 

conforme a tabela 2:  

 
Tabela 2 – Recursos do Governo Federal Aplicados em Ciência e Tecnologia (C&T), por modalidade. 

Brasil: 1991-2001.  

Ano Valor total 

Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) 

Atividades Científicas e 

Técnicas Correlatas (ACTC)90 

Valor % Valor % 

1991 2.662.586,8 1.337.231,1 50,2 1.325.335,7 49,8 

1992 1.965.213,2 1.035.210,2 52,7 930.003,0 47,3 

1993 2.472.559,9 1.447.546,9 58,5 1.025.013,0 41,5 

1994 3.159.743,7 2.071.709,1 65,6 1.088.034,6 34,4 

1995 3.245.333,7 2.149.356,3 66,2 1.095.977,4 33,8 

1996 3.355.668,0 2.062.304,3 61,5 1.293.363,7 38,5 

1997 3.075,390,6 1.855.600,0 60,3 1.219.790,6 39,7 

1998 2.775.157,6 1.555.213,5 56,0 1.219.944,1 44,0 

1999 2.753.313,6 1.585.627,6 57,6 1.167.686,0 42,4 

2000 2.806.694,3 X X X X 

2001 3.987.022,8 X X X X 

Nota: Os dados por modalidade referentes aos anos 2000 e 2001 não foram divulgados. O valor 

referente ao ano 2001 foi acessado junto a Lei Orçamentária para aquele ano, portanto uma previsão.  

Fonte: Silva e Melo (2001, p.23). 

 

Conforme os dados expostos na tabela 2, os investimentos do governo federal em 

C&T foram marcados por forte instabilidade. Após seguidos aumentos entre 1993 e 1996, 

houve uma redução dos investimentos e posterior estabilização entre 1996 e 2000, apenas 

com previsão de recuperação no ano de 2001. Outro fato importante, conforme destaca Lima 

(2011, p.101) é que haviam lacunas entre os orçamentos aprovados para os programas de 

C&T, muitas vezes acrescidos de suporte creditício do governo federal, e o orçamento 

operacionalizado, não sendo empregado as verbas autorizadas, demonstrando uma falta de 

planejamento e prioridade em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico do país, 

além da desarticulação entre os setores do governo e a comunidade científica nacional. 

Vejamos um exemplo deste fato na tabela 3, na qual pode-se comparar o orçamento executado 

no ano de 1997 e os orçamentos aprovado e executado em 1998:  

 

                                                 
90 Atividades que dizem respeito ao treinamento e educação técnica e científica, além de serviços científicos e 

tecnológicos. 
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Tabela 3 –  Lei Orçamentária mais créditos e execução em 1998 e executado 1997 

Órgãos 

Programas 

1997 1998 

Executado % Lei + 

Crédito 

% Executado % 

MCT 1.082.790 100,0 1.275.218 100,0 700.165 100,0 

Administração 172.030 15,9 179.747 14,1 137.705 19,7 

Ciência e Tecnologia 611.708 56,5 668.995 52,5 285.988 40,8 

Ensino Superior 249.901 23,1 269.185 21,1 168.525 24,1 

Outro Programas 49.151 4,5 157.291 12,3 107.947 15,4 

Fonte: Brasil/Câmara dos deputados, sistematizado por Lima (2011, p.104). 

 

 Embora houvesse reconhecimento por parte do governo federal da queda de 

investimentos voltados para o fomento de C&T, o foco estava numa projeção de redução 

ainda maior, em virtude de sua política de contensão de gastos e de uma suposta “sobra” de 

recursos não aplicados, conforme destacamos na tabela acima. Contraditoriamente, este 

período ficou marcado por uma quase falência do setor de C&T. A redução do número de 

bolsas de mestrado foi um dos impactos desse contingenciamento de recursos, conforme 

mostra a tabela 4: 

 

Tabela 4 – Bolsas de Mestrado e Doutorado, concedidas no país por agências federais. Brasil: 1990-

2000 

Ano Total CAPES CNPq 

Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado 

1990 17.592 5.076 9.658 2.938 7.934 2.138 

1991 19.094 6.007 10.487 3.333 8.607 2.674 

1992 18.702 6.739 10.393 3.734 8.309 3.005 

1993 20.484 8.575 11.873 5.101 8.611 3.474 

1994 21.684 9.718 12.267 5.706 9.417 4.012 

1995 20.440 10.531 10.787 6.131 9.653 4.400 

1996 20.898 11.618 11.280 7.034 9.618 4.584 

1997 20.768 12.175 13.004 7.143 7.764 5.032 

1998 18.632 12.623 12.376 7.418 6.256 5.205 

1999 17.623 12.881 11.930 7.554 5.693 5.327 

2000 17.251 14.016 11.679 8.158 5.572 5.858 

Fonte: CAPES/MEC, sistematizado por Silva e Melo (2001, p. 61). 
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 Analisando os dados da tabela acima, podemos destacar: (1) A progressiva queda na 

quantidade de bolsas de mestrado a partir de 1995, chegando no ano 2000 com praticamente a 

mesma quantidade de bolsas provenientes de agências federais no ano 1990. Conforme 

mostramos na tabela 1, em relação a quantidade de matrículas para cursos de mestrado, os 

dados mostraram que houve um crescimento de 74,2% (de 36.502 para 63.591 matrículas), o 

que revela que uma das principais estratégias para o contingenciamento financeiro foi a 

contenção das bolsas de mestrado (sem considerar as bolsas das agências estaduais) frente ao 

crescimento da demanda; (2) Em contrapartida, a oferta de bolsas de doutorado cresceu 

176,1% no período destacado, ainda que de maneira geral estando abaixo da demanda. Esses 

fatos não aconteceram por acaso. Conforme consta no Livro Verde, a prioridade dada às 

bolsas de doutorado refletia uma decisão da política educacional, “[...] para atender à 

demanda futura com o objetivo de reforçar a oferta de recursos humanos de qualificação 

elevada” (SILVA e MELO, 2001, p.60), assim como para acompanhar a tendência 

internacional, refletindo também na abreviação do tempo de formação de pesquisadores (em 

cursos de mestrado).  

 Ainda sobre o papel das agências de fomento mantidas pelo governo federal, cabe aqui 

ainda um destaque sobre a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos). Responsável pela 

concessão de crédito para pesquisa e desenvolvimento de projetos tecnológicos no âmbito da 

pesquisa básica ou aplicada, junto às empresas públicas e/ou privadas, universidades e 

institutos tecnológicos, a FINEP é a principal agência pública de financiamento ao setor de 

P&D nacional, buscando apoiar novas descobertas e inovações. Para atender as demandas por 

financiamento, esta agência conta com, além de recursos próprios, recursos provenientes de 

organizações financeiras externas (inclusive as internacionais) e do governo federal, visando 

apoiar projetos reembolsáveis e não reembolsáveis. Conforme afirma Lima (2011, p.117), 

através dos projetos patrocinados pela FINEP, assim como de outras agências, buscava-se que 

a vinculação universidade-empresa fosse mais acentuada, o que na estratégia do governo 

federal garantiria o aumento da participação da iniciativa privada nos investimentos em P&D, 

reduzindo os investimentos públicos no setor (visto que grande parte dos financiamentos que 

a FINEP patrocinava eram não reembolsáveis).  

 A política de contenção de gastos e as prioridades do governo federal também 

impactaram em uma das principais fontes de recursos do FINEP, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Em que pese a política de estimular a 

participação mais orgânica da iniciativa privada no financiamento de projetos de P&D, o 

governo permaneceu como o principal promotor do setor, mesmo em progressiva redução de 
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investimentos. De maneira geral, o grau de participação das indústrias, em especial as 

nacionais, permanecia à margem do que o governo projetava ainda na primeira gestão. A 

importação de tecnologia mostrava-se mais vantajosa do que sua produção industrial, em 

virtude da necessidade de importação de insumos do exterior que viabilizassem a produção.  

Conforme citamos nos parágrafos anteriores, as tentativas de aproximação das 

universidades e centros de pesquisa ao capital industrial público e privado, nacional ou 

internacional, expressavam e consolidavam uma concepção privatista de ciência, que foi o fio 

condutor da política de C&T durante o período. Mais do que isso, as políticas implementadas 

também consolidaram a condição de dependência e subserviência ao capital internacional, 

inclusive com facilitações para que empresas de outras nações registrassem patentes no Brasil. 

Foi o que propôs a Lei n° 9.279/96, que regulamentava direitos e obrigações no tocante à 

propriedade industrial, seguindo o receituário estabelecido no GATT (General Agreement on 

Tariffs and Trade91) e posteriormente incorporado à OMC92.  

A referida lei definia procedimentos para: (1) concessão de patentes para invenções ou 

modelos de utilidade (e geração de direitos autorais para seus autores), assim como de registro 

para marcas, desenho industrial, entre outras produções; (2) proteção de segredo industrial e 

“repressão a concorrência desleal” (BRASIL, 1996a). Seguindo a tendência privatista, a Lei 

de Propriedade Industrial cedia mais do que era exigido nos acordos internacionais, na medida 

que permitia o amplo patenteamento, inclusive para estrangeiros. Conforme argumenta 

ANDES-SN (2018), diferentemente do Brasil, os Estados Unidos só aceitam patentes para 

seus próprios cidadãos, enquanto a Alemanha e a Suécia produzem patentes apenas de 

processos. Em resumo, a Lei 9.279/96: 

 

(a) Não garante acesso à tecnologia; (b) permite a proibição de compra, por 

parte de uma empresa brasileira, de um objeto de um produtor que o próprio 

pais tenha licenciado; (c) tornou o Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI) apenas um órgão de registro, não permitindo que o mesmo 

possa analisar os contratos, mesmo que com cláusulas abusivas junto com a 

venda de tecnologia; (d) possibilitou que as empresas estrangeiras possam 

obrigar as empresas brasileiras a comprar insumos diretamente do 

fornecedor de tecnologia ou em fontes por elas definidas, ou 

determinar/delimitar o território em que o produto final poder ser produzido; 

                                                 
91 Em português, Acordo Geral de Tarifas e Comércios. De maneira geral, refere-se a uma série de acordos 

estabelecidos no âmbito do comércio internacional, visando sua liberalização por meio de redução ou eliminação 

de obstáculos tarifários ou não tarifários. Foi criado no interior do acordo de Bretton Woods, em 1944, em 

substituição da fracassada Organização Internacional do Comércio (OIC), permanecendo vigente até 1994, 

quando foi incorporada pela Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1995.   
92 A OMC estabeleceu que os países membros deveriam discutir e, caso fosse necessário, aprovassem uma 

legislação específica que tratasse do tema da propriedade industrial e intelectual até o ano de 2001.    
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(e) garantiu a liberdade de remessas de lucros entre a filial de empresas 

transnacionais instaladas no Brasil e as suas matrizes nos países de origem, 

corroborando com a dependência científica e tecnológica da nação (ANDES-

SN, 2018).  

 

 A redução de investimentos e a abertura comercial para que o capital internacional 

explorasse o território nacional gerou um gradativo aumento nas despesas com importações 

de tecnologias, apesar da defesa do governo federal visando a redução desses investimentos 

em vistas ao desenvolvimento da autonomia nacional na produção e distribuição tanto interna 

quanto externa. Vejamos alguns dados sobre as despesas com importações de tecnologia entre 

1990 e 1996 na tabela 5:   

 

Tabela 5 – Despesas com importações de tecnologias. Brasil: 1990-1996 

Ano Explor

ação 

de 

Marca

s 

Exploração 

de Patentes 

Forneci

mento 

Coopera

ção 

Técnico-

industria

l 

Fornecime

nto da 

Tecnologia 

Industrial 

Implant

ação/ 

Instalaç

ão de 

Projeto 

Marcas e 

Patentes, 

registro, 

depósito/ 

manutenç

ão 

Serviços 

técnicos 

espe-

cializad

os 

Total 

1990 0 3.000 34.000 32.000 n.c n.c 140.000 209.000 

1991 0 2.000 9.000 26.000 n.c n.c 136.000 173.000 

1992 0 3.000 10,000 31.000 n.c n.c 114.000 158.000 

1993 648 41.260 14.409 40.373 1.253 n.c 129.649 227.000 

1994 1.756 79.104 51.334 48.226 6.106 n.c 186.651 373.000 

1995 5.022 138.602 26.593 222.199 3.684 3.544 283.937 683.581 

1996 13.637 200.306 50.695 379.232 16.831 3.940 325.613 990.254 

Nota: valores em U$ milhões. 

Fonte: Viana (apud LIMA, 2011, p.49). 

 

 A partir dos dados expostos na tabela 5, podemos concluir que houve um crescimento 

significativo das importações de tecnologia, crescendo 373,8% em apenas 6 anos, com ápice 

do crescimento a partir de 1994. As principais despesas localizaram-se justamente no 

fornecimento de tecnologia industrial, serviços técnicos especializados e exploração de 

patentes. Estes foram alguns dos reflexos das transformações na legislação sobre transferência 

de tecnologia, conforme citamos anteriormente, assim como das transformações nas políticas 

econômicas.       

 Visando buscar um novo padrão de financiamento no setor de C&T que, ao mesmo 

tempo, descentralizasse do Estado e possibilitasse a abertura de novas fontes de recursos, 

assim como incentivasse o desenvolvimento tecnológico empresarial, o governo FHC criou 

em 1999 os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia. Segundo a FINEP (BRASIL, s.d.a), os 

Fundos Setoriais são instrumentos de financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento 
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e inovação no país. São 16 fundos setoriais93, sendo 14 voltados a setores específicos e dois 

transversais. Seus recursos são alocados pelo FNDCT e administrados pelo Finep e seus 

fundos são provenientes de 4 fontes básicas:  

 

[...] contribuições incidentes sobre o resultado da exploração de recursos 

naturais pertencentes à União, parcelas do Imposto sobre Produtos 

Industrializados de certos setores e de Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre os valores que remuneram o 

uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos/transferência de tecnologia 

do exterior (FINEP, s.d.a). 

 

 Com a instituição dos fundos setoriais, o governo FHC pretendia atingir três pontos: (1) 

a estabilidade nas fontes de financiamento, visto que as verbas seriam direcionadas para áreas 

específicas, facilitando a formulação de estratégias para captação de recursos; (2) o modelo 

transparente de gestão de programas e; (3) a interação entre universidades e empresas, em 

                                                 
93  Conforme quadro-síntese elaborado pelo ANDES – SN (2018), estes são os 16 fundos setoriais e suas 

respectivas principais funções: (1) CT – Aero: busca a capacitação científica e tecnológica na área de engenharia 

aeronáutica, eletrônica e mecânica, a difusão de novas tecnologias, atualização tecnológica da indústria brasileira 

e a maior atração de investimentos internacionais para o setor; (2) CT – Agro: visa a capacitação científica e 

tecnológica nas áreas de agronomia, veterinária, biotecnologia, economia e sociologia agrícola, entre outras; 

atualização tecnológica da indústria agropecuária; estímulo à ampliação de investimentos na área de 

biotecnologia agrícola e difusão de novas tecnologias; (3) CT – Amazônia: fomentar atividades de pesquisa e 

desenvolvimento na região amazônica; (4) CT – Aquaviário: Financiar projetos de pesquisa e desenvolvimento  

voltados a inovações tecnológicas nas áreas de transporte Aquaviário, de materiais, de técnicas e processos de 

construção, de reparação e manutenção e de projetos; capacitação de recursos humanos para desenvolvimento de 

tecnologias e inovações no setor; desenvolvimento de tecnologia industrial básica e implantação de infraestrutura 

para pesquisa; (5) CT – Biotec: tem como objetivos a formação e capacitação de recursos humanos para o setor 

de biotecnologia; fortalecimento da infraestrutura nacional de pesquisas e serviços de suporte, estímulo à 

formação de empresas de base biotecnológica e à transferência de tecnologias para empresas consolidadas; (6) 

CT – Energia: articular os gastos diretos das empresas em P&D e a definição de um programa abrangente para 

enfrentar os desafios de longo prazo no setor, tais como fontes alternativas de energia com menores custos e 

melhor qualidade e redução do desperdício, estimular o aumento da competitividade da tecnologia industrial 

nacional; (7) CT – Espacial: Estimular a pesquisa e o desenvolvimento ligados à aplicação de tecnologia espacial 

na geração de produtos e serviços, com ênfase nas áreas de elevado conteúdo tecnológico; (8) CT – Hidro: 

financiar estudos e projetos na área de recursos hídricos; (9) CT – Info: Estimular as empresas nacionais a 

desenvolverem e produzirem bens e serviços de informática e automação, através de investimentos em atividades 

de pesquisa científicas e tecnológicas; (10) CT – Infra: viabilizar a modernização e ampliação da infraestrutura e 

dos serviços de apoio à pesquisa desenvolvida em instituições públicas de ensino superior e de pesquisas 

brasileiras, viabilizando a criação e reformas de laboratórios e compra de equipamentos; (11) CT – Mineral: 

estimular o desenvolvimento e a difusão de tecnologia intermediária nas pequenas e médias empresas e no 

estímulo à pesquisa técnico-científica de suporte à exportação mineral; (12) CT – Petro: Estimular a inovação na 

cadeia produtiva do setor de petróleo e gás natural, a formação e qualificação de recursos humanos e o 

desenvolvimento de projetos em parceria entre empresas e universidades, instituições de ensino superior ou 

centros de pesquisa do País; (13) CT – Saúde: estimular a capacitação tecnológica nas áreas de interesse do SUS, 

o estímulo ao aumento dos investimentos privados em P&D na área e à atualização tecnológica da indústria 

brasileira de equipamentos médico-hospitalares e a difusão de novas tecnologias que ampliem o acesso da 

população aos bens e serviços na área de saúde; (14)CT – Transportes: Financiamento de programas e projetos 

de P&D em Engenharia Civil,  Engenharia de transportes, materiais, logística, equipamentos e software; (15) 

Verde – Amarelo: Intensificar a cooperação tecnológica entre universidades, centros de pesquisa e o setor 

produtivo em geral, contribuindo para a elevação significativa dos investimentos em atividades de C&T no 

Brasil e apoiar ações e programas que reforcem e consolidem uma cultura empreendedora e de investimento de 

risco; (16) FUNTTEL: estimular a inovação tecnológica, capacitação de recursos humanos, geração de emprego 

e acesso de pequenas e médias empresas do setor de telecomunicações.     
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virtude da baixa participação de investimentos privados no setor. A maior racionalização na 

gestão do financiamento do setor de C&T possibilitou a inclusão de métodos empresariais de 

gestão, que se expressavam na gestão compartilhada entre ministérios, agências reguladoras, 

representantes da comunidade científica e do setor privado, reunidos em comitês gestores, um 

para cada fundo. O constante contingenciamento de recursos fez com que os mesmos fossem 

aplicados para alcançar resultados específicos e com direcionamento previamente 

estabelecido pelos interesses das empresas privadas, mediadas pelas agências reguladoras.  

 

Os Comitês Gestores, obedecendo à orientação das agências reguladoras, 

elaboraram e abriram editais para projetos que deviam competir entre si e 

eram julgados segundo parâmetros estabelecidos pelas empresas interessadas 

no processo ou produto tecnológico. Nesse diapasão, a função e os possíveis 

benefícios sociais de tais projetos sequer podiam ser considerados, pois os 

parâmetros supremos para sua aprovação referiam-se à indução da 

competitividade empresarial em escala local e no mercado mundial (ANDES 

– SN, 2018). 

 

 A tendência pelo descompromisso do governo federal com o financiamento das 

atividades de pesquisa nas universidades públicas expressou-se de maneira evidente com a 

criação do Fundo Setorial Verde-Amarelo. Criado para aumentar a interação universidade-

empresa, o fundo Verde-Amarelo foi o instrumento legal criado para atrair setores da 

comunidade acadêmica (inclusive gestores) simpatizantes à entrada de capital privado nas 

universidades e os setores externos comprometidos com a privatização do espaço público. 

Além disso, a expansão das fontes de financiamento por dentro dos fundos setoriais passou 

também a direcionar o perfil para capacitação científica e formação de recursos humanos.   

 O quadro geral de contensão de despesas públicas para o setor de C&T demandava 

também uma mudança nos padrões e na orientação da produção científica e tecnológica no 

país. Para tanto, os investimentos cada vez mais estariam condicionados à busca de resultados 

e a constante avaliação. Uma das iniciativas tomadas visando esse objetivo foi a 

implementação de um novo sistema de avaliação da pós-graduação, válido a partir do biênio 

1996-1997 e aprimorado nos triênios seguintes. Apesar do reconhecimento quase consensual 

sobre a importância da avaliação do sistema de pós-graduação do país, os parâmetros 

adotados pela CAPES geraram controvérsias desde a primeira avaliação. Muito embora as 

condições gerais da avaliação estivessem mantidas, foram aplicadas alterações por parte da 

CAPES para o triênio subsequente (1998-2000). A medida que gerou mais discussões foi a 

mudança do papel assumido pelo Conselho Técnico Científico94 (CTC) da instituição, antes 

                                                 
94 O CTC da CAPES é formado por representantes de cada uma das grandes áreas, presidente e diretores da 
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responsável apenas pela homologação dos resultados e, a partir daquele momento, 

responsável por uma rigorosa apreciação das avaliações elaboradas pelas comissões de área, 

chegando a alterar conceitos atribuídos, caso discordassem da avaliação. A tendência da 

internacionalização da educação superior deu a linha nas primeiras avaliações, na medida em 

que eram considerados centros de excelência 95  (com conceitos 6 e 7) os programas que 

atendessem sobretudo o critério da produção científica internacional, publicados basicamente 

em periódicos estrangeiros.  

 Um dos mecanismos de regulação da produção científica foi o estabelecimento do 

Qualis para periódicos. Com intuito de estabelecer parâmetros mais precisos que servissem de 

referência para o processo avaliativo, o CTC da CAPES reconheceu a necessidade de não 

mais qualificar a produção científica dos programas apenas pela quantidade de artigos 

publicados, em virtude do progressivo crescimento das publicações científicas na maioria dos 

programas, o que tornaria impraticável qualquer tentativa de qualificação desses trabalhos. 

Diante desse impasse, passou-se a considerar a classificação dos veículos de divulgação da 

produção científica.  

A primeira classificação adotada dividia os periódicos em três grupos, com três 

estratos em cada grupo. A classificação era feita em dois momentos: primeiramente, os grupos 

organizavam seus periódicos conforme seu nível de circulação geográfica (internacional, 

nacional ou local) e, posteriormente, os periódicos eram classificados quanto ao seu 

reconhecimento científico, numa escala decrescente, como A, B e C, conforme critérios 

adequados a cada área. Essa metodologia foi utilizada durante algumas avalições, sendo 

alterada apenas em 2007. 

                                                                                                                                                         
CAPES, representante do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Graduação (FOPROP) e representante 

da Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG). Ao CTC compete, conforme informações disponíveis na 

página oficial da CAPES (BRASIL, s.d.): (1) assistir a Diretoria-Executiva na elaboração das políticas e 

diretrizes de atuação da CAPES; (2) Colaborar na elaboração da proposta do Plano Nacional de Pós-Graduação; 

(3) opinar sobre a programação anual da Capes na área específica da educação superior; (4) opinar sobre critério 

e procedimentos para concessão de bolsas e auxílio institucionais e individuais; (5) opinar sobre acordos de 

cooperação entre a CAPES e as instituições nacionais, estrangeiras ou internacionais; (6) propor critérios e 

procedimentos para o acompanhamento e a avaliação da pós-graduação e dos programas executados pela 

CAPES no ensino superior; (7) deliberar, no âmbito da CAPES, sobre propostas de novos cursos e conceitos 

atribuídos durante a avaliação dos programas de pós-graduação; (8) propor a realização de estudos e programas 

para o aprimoramento das atividades da CAPES na formação de recursos humanos de alto nível, ao sistema de 

pós-graduação e ao sistema nacional de desenvolvimento científico e tecnológico; (9) opinar sobre assuntos que 

lhe sejam submetidos pelo Presidente da CAPES e; (10) eleger seu representante no conselho superior.  
95 A partir de 1998, a CAPES indica que a atribuição dos conceitos seja feita em dois momentos. Num primeiro 

momento, todos os programas são incluídos em um dos 5 primeiros níveis da escala. O nível 5 seria considerado 

a excelência nacional e nível máximo para programas de pós-graduação com apenas o curso de mestrado. Em 

um segundo momento, haveria uma nova análise dos programas classificados com conceito 5, com cursos de 

mestrado e doutorado, a partir de critérios que tomavam como referência os padrões internacionais de excelência 

como condições para serem alcançados os conceitos 6 e 7.  
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Ainda que considerando a grande heterogeneidade das tradições científicas nas 

diversas áreas de avaliação, foi adotado como um padrão geral de qualidade a circulação 

internacional de um periódico e o seu fator de impacto na comunidade acadêmica. Conforme 

argumenta Barata (2016), os fatores de impacto podem ser influenciados por vários aspectos, 

tais como o tamanho da comunidade científica em cada área, o prestígio de subáreas do 

conhecimento dentro de um mesmo campo, a língua da publicação, dentre outros fatores que 

não necessariamente estão diretamente relacionados com a qualidade da produção, pois são 

extremamente variáveis. Contudo, essa estratificação tende a criar uma classificação para 

além das próprias áreas do conhecimento e das Grandes Áreas, mantendo o status quo de 

áreas cientificamente mais consolidadas e áreas que possuem maior fluxo de capitais.  

O estabelecimento de critérios homogeneizantes sobre a concepção de ciência e de 

formação (tendencialmente com base nas áreas hegemônicas) provocou o acirramento das 

disputas no interior do sistema de pós-graduação do país. Conforme argumentam Horta e 

Moraes (2005), essas disputas eram travadas pelas áreas das Ciências Humanas para terem 

assegurados os conceitos 6 e 7 a seus programas e as lutas por hegemonia no interior do CTC, 

para garantir para a si a corrente epistemológica dominante, que asseguraria mais verbas e 

prestígio. Essas contradições ficaram mais evidentes por conta da metodologia adotada na 

primeira avaliação trienal (1998-2000), organizada em 4 etapas: (1) avaliação e atribuições de 

conceitos aos programas pelas comissões de áreas, que estabelecem seus critérios a partir de 

seus respectivos documentos de área; (2) homologação, pelo CTC, dos resultados da primeira 

etapa; (3) análise de possíveis recursos, por novas comissões de área. (4) homologação, pelo 

CTC, dos resultados dos recursos.  

Após a fase de homologação dos resultados da primeira etapa, conforme análise feita 

por Horta e Moraes (2005), 41 programas tiveram seus conceitos rebaixados pelo CTC 

(portanto, em discordância com parte dos encaminhamentos dados pelas comissões de áreas). 

Dos conceitos rebaixados, 31 (76%) situavam-se na faixa de conceitos 6 e 7 (dois programas 

de 7 para 6, dois de 7 para 5 e vinte e sete de 6 para 5). Dos 29 programas que tiveram seus 

conceitos 7 e 6 rebaixados para 5, 15 (52%) eram da Grande Área de Ciências Humanas96 

(GACH), especialmente das áreas de Geografia e Educação que, juntas, somaram 12 

programas neste caso. Na avaliação dos programas classificados com conceitos de 1 a 5, a 

intervenção do CTC foi mínima. 

Diante deste contexto, o que de fato estava em jogo não era apenas a atribuição formal 

                                                 
96 A Grande Área de Ciências Humanas conta com as seguintes subáreas: Filosofia, Sociologia, Antropologia, 

Arqueologia, História, Geografia, Psicologia, Educação, Ciência Política e Teologia.    
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de conceitos, mas sim o acirramento das disputas por espaço nas áreas de excelência, 

concentrando especialmente o financiamento, ainda mais diante do contingenciamento de 

verbas para a área de C&T. Os resultados finais da avaliação 1998-2000 mostravam um 

panorama da pós-graduação no país e uma tendência que se aprofundaria nos anos 

subsequentes, conforme destacam Horta e Moraes (2005): (1) Forte concentração de 

programas com conceito 7 (repetindo a avaliação 1996-1997) em apenas duas grandes áreas, 

as Ciências Exatas e da Terra97 e Ciências Biológicas98, totalizando 61,2% dos programas 

neste conceito, embora fossem apenas 21,6% do total de programas avaliados. Ao considerar 

também os programas classificados com conceito 6, a concentração se mantém, embora 

menos destacada. A Grande Área de Ciências Exatas e da Terra contribui com 40% dos 

programas nesta faixa (conceitos 6 e 7), juntando-se às Grandes Áreas de Engenharia 99 

(19,3%) e de Ciências Humanas (16,6%); (2) Os programas classificados com conceitos 1 e 2 

localizavam-se em sua maioria na Grande Área de Ciências da Saúde100  (66,7%); (3) A 

concentração de centros de excelência numa mesma região do país, especialmente na Região 

Sudeste, que além de contar com 60% dos programas de pós-graduação, conta com 82% dos 

programas classificados com conceitos 6 e 7 (45% em São Paulo, 26% só na Universidade de 

São Paulo – USP). 

Para compreendermos a lógica implícita na avaliação dos programas, cabe destacar os 

quesitos avaliativos101, obrigatórios para todas às áreas de avaliação, podendo apenas variar 

                                                 
97 A Grande Área de Ciências Exatas e da Terra conta com as seguintes subáreas: Matemática, Probabilidade e 

Estatística, Ciência da Computação, Astronomia, Física, Química, Geociências e Oceanografia.  
98  A Grande Área de Ciências Biológicas conta com as seguintes subáreas: Genética, Botânica, Zoologia, 

Ecologia, Morfologia, Fisiologia, Bioquímica, Biofísica, Farmacologia, Imunologia, Microbiologia, 

Parasitologia.  
99 A Grande Área de Engenharia conta com as seguintes subáreas: Engenharia Civil, Engenharia de Minas, 

Engenharia de Materiais e Metalúrgica, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, 

Engenharia Sanitária, Engenharia de Produção, Engenharia Nuclear, Engenharia de Transportes, Engenharia 

Naval e Oceânica, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Biomédica.  
100 A Grande Área de Ciências da Saúde conta com as seguintes subáreas: Medicina, Odontologia, Farmácia, 

Enfermagem, Nutrição, Saúde Coletiva, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Educação Física.  
101 Na proposta de reformulação da avaliação implementada a partir do triênio 1998-2000, foram elencados 7 

quesitos com seus respectivos itens: (1) Proposta do programa – avalia a coerência e consistência, adequação e 

abrangência das áreas de concentração e linhas de pesquisa, proporção de docentes, pesquisadores, discentes-

autores e outros participantes; (2) Corpo docente – composição e atuação do corpo docente, dimensão do núcleo 

de referência docente (NRD6) em relação ao corpo docente (atuação do NRD6 no programa), abrangência e 

especialização do NRD6 em relação às áreas de concentração e linhas de pesquisa (qualificação do NRD6), 

intercâmbio o renovação do corpo docente (participação de outros docentes), participação do NRD6 em 

atividades de graduação; (3) Atividade de pesquisa – adequação e abrangência dos projetos e linhas em relação à 

área de concentração, vínculos entre linhas e projetos, adequação da quantidade de linhas e projetos em 

andamento em relação à dimensão e à qualificação do NRD6, participação do corpo discente em projetos de 

pesquisa, orientação de bolsistas de iniciação científica do NRD6; (4) Atividade de formação – adequação e 

abrangência da estrutura curricular em relação à proposta do programa e suas áreas de concentração, distribuição 

de carga letiva e carga horária média, quantidade de orientadores do NRD6 em relação a dimensão do corpo 

docente (distribuição da orientação entre docentes e número médio de orientando por docente), atividades letivas 
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quanto aos tipos de indicadores. Nesta questão, Horta e Moraes (2005) analisaram os 

indicadores referentes a tempo médio de titulação (mestrado e doutorado), matrículas por 

docente do NRD6102, titulados por docente do NRD6, percentagem de titulados por total de 

saídas e perdas por total de matrículas. Esses indicadores permitiram concluir que, no triênio 

1998-2000, os programas que obtiveram os conceitos mais altos são aqueles que, de maneira 

geral, obtiveram nos últimos anos índices abaixo da média referente aos indicadores 

destinados a medir o resultado final das atividades ligadas mais diretamente ao ensino. Além 

desse aspecto, esses programas possuíam tempo médio de titulação mais alto, um baixo índice 

de matrículas por docente do NRD6, índices de evasão mais altos e número de titulados por 

docente do NRD6 abaixo da média.  

A partir dos elementos supracitados, pode-se concluir que o quesito que realmente é 

determinante no processo de avaliação da pós-graduação é a produção intelectual e a 

qualidade dos veículos de divulgação. Portanto, coloca-se no processo avaliativo uma 

centralidade maior no trabalho individual (ou nos grupos de pesquisa) de docentes e discentes 

em publicações, eventos ou outras atividades internacionais103, visando atingir os maiores 

conceitos e, por consequência, garantir mais verbas para os programas. Horta e Moraes (2005) 

complementam que, ao contrário do que é difundido no senso comum, um elevado tempo 

                                                                                                                                                         
e de orientação nos cursos de graduação; (5) Corpo discente – dimensão do corpo discente em relação à 

dimensão do NRD6, número de orientandos em relação à dimensão do corpo discente, número de titulados e 

proporção de desistências e abandonos em relação à dimensão do corpo discente, número de discentes-autores da 

pós-graduação em relação à dimensão do corpo discente, participação do corpo discente em atividades de 

graduação; (6) Teses e dissertações – vínculo de teses e dissertações com áreas de concentração e com linhas e 

projetos e adequação ao nível dos cursos, tempo médio de titulação de bolsistas e relação entre os tempos médios 

de titulação de bolsistas e de não bolsistas, número de titulados em relação à dimensão do NRD6, qualificação 

das bancas examinadoras e participação de membros externos; (7) produção intelectual – adequação dos tipos de 

produção à proposta do programa e vínculo com as áreas de concentração, linhas e projetos ou teses e 

dissertações, qualidades dos veículos ou meios de divulgação, quantidade e regularidade em relação à dimensão 

do NRD6 e distribuição da autoria entre os docentes, autoria ou coautoria de discentes. Atualmente, a CAPES 

utiliza 5 critérios básicos, não muito distintos desses 7. Foram mantidos os quesitos “Proposta do Programa”, 

“Corpo docente” e “Produção intelectual”, o quesito “Teses e dissertações” foi incorporado ao quesito “Corpo 

discente” e o quesito “Atividade de formação” foi suprimido. Foi criado um novo quesito, denominado “Inserção 

social”.   
102 NRD6 trata-se do núcleo de referência docente formado por docentes vinculados ao programa avaliado, desde 

que atendam aos seguintes critério: (1) seja formado em sua totalidade por doutores; (2) todos os docentes devem 

estar vinculados à projetos de pesquisa; (3) ser preferencialmente exclusivo do programa, só podendo ser 

compartilhado em casos específicos.  
103 Após a primeira avaliação, foram discutidas formas de flexibilizar os quesitos avaliativos, considerando a 

grande diversidade entre as grandes áreas e entre as áreas particulares. Algumas propostas foram colocadas pela 

Grande Área de Ciências Humanas (GACH), apontando aspectos diferenciais em relação às áreas hegemônicas 

do CTC. Indicou-se como referência maior dos seus critérios não mais a inserção internacional, mais sim num 

padrão internacional de programa de pós-graduação. A GACH “[...] assentou o perfil de excelência de seus 

programas em um tripé constituído pela formação, corpo docente e pesquisa e produção científica com inserção 

internacional” (HORTA e MORAES, 2005). Em que pese as propostas elaboradas GACH não tenham de 

imediato mudado a lógica da inserção internacional, posteriormente passaram também a ser considerados a 

inserção social e impactos regionais e nacionais dos programas, assim como a consideração de livros e capítulos 

de livros no quesito produção intelectual, com estabelecimento de um Qualis específico.  
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médio de titulação, um baixo número de titulados por docente e um alto índice de evasão não 

são tão determinantes na avaliação do programa quanto a produção intelectual em nível 

internacional, muito embora sejam decisivos na distribuição de bolsas CAPES, fundamentais 

para programas que não acessam outras formas de financiamento. Em contrapartida, a maioria 

dos órgãos que financiam pesquisas, tanto federais quanto estaduais, tomam como principal 

indicador o conceito do curso no momento de definir seus programas de financiamento. Em 

outras palavras:  

[...] esse parece ser o perverso círculo vicioso em que está entrando a pós-

graduação brasileira: docentes de programas com alto conceito dedicam mais 

tempo à produção científica, garantindo assim a manutenção desses 

conceitos e o financiamento por parte dos órgãos que consideram 

fundamental o conceito no momento da distribuição das verbas. Entretanto, 

formam menos alunos, demoram mais para titulá-los e perdem mais alunos 

por abandono ou desligamento [...]Entretanto, docentes de programas com 

baixo conceito buscam desesperadamente que todos os seus orientandos se 

titulem o mais rapidamente possível, para que seus programas não percam 

bolsas da CAPES; conseguem isso, mas publicam menos, seus programas 

mantêm baixos conceitos e, consequentemente, tornam-se menos 

competitivos no momento de disputar financiamento (HORTA e MORAES, 

2005).  

 

 A lógica de financiamento atrelado ao desempenho da pós-graduação, conforme a 

conceituação da CAPES, contribuiu também para o aumento da diferenciação institucional até 

mesmo dentro das universidades públicas. Para Balbachevsky (2005), o sucesso maior ou 

menor de cada universidade em desenvolver um amplo setor de pós-graduação também se 

converteu num fator importante de estratificação das universidades públicas brasileiras, 

possuindo um forte componente regional. No ponto mais alto desta estratificação, encontram-

se um número reduzido de universidades, geralmente localizadas na Região Sudeste do país 

(especialmente em São Paulo), fortemente alinhadas com os critérios acadêmicos e onde a 

pesquisa é uma atividade institucionalizada e permanente. Por oferecerem, de maneira geral, 

melhor estrutura de trabalho e maior prestígio, essas universidades tendem a concentrar 

professores com currículos mais extensos e com certo renome, que, por sua vez, conseguem 

captar mais recursos financeiros para serem aplicados na pesquisa. Entretanto, há um grande 

número de instituições públicas que, ainda que classificadas como universidades, não 

conseguem desenvolver uma pós-graduação forte e extensa, sendo marcada por iniciativas 

isoladas, limitadas às ofertas de cursos de mestrados. Estas instituições tendem a reforçar sua 

orientação para a graduação, em especial, para as atividades de ensino.  

 As propostas e mudanças no âmbito da gestão, do financiamento das universidades e 

da avaliação, conforme abordamos anteriormente, provocaram também modificações nas 
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condições objetivas e subjetivas do trabalho docente. A partir do surgimento da regulação 

pós-burocrática, em contraposição a uma perspectiva de gestão baseada no Estado enquanto 

entidade centralizadora, o Estado assume um papel de avaliador, passando a governar pelos 

resultados, “[...] estabelecendo os objetivos e instituindo um sistema de avaliação externa das 

performances dos estabelecimentos e um sistema de incentivos simbólicos ou materiais, 

mesmo de sanções para favorecer a realização ou a melhoria das performances [...]” (MAÚES, 

2008). As regulações podem ser produtos de variados fatores e instrumentos, mas possuem 

em comum o objetivo de realizar ajustes, de estabelecer novas regras não só de acordo com os 

interesses do Estado, mas também de acordo com o mercado, por isso podem apresentar 

características distintas.  

Dentre os princípios, conforme constatamos nas proposições do governo Fernando 

Henrique Cardoso, destacam-se a descentralização, as parcerias, o controle de resultados e a 

busca pela excelência na performance. Esses princípios penetram no âmbito educacional em 

geral e em específico na educação superior, pois demonstram eficiência na iniciativa privada. 

Assim como expomos anteriormente ao tratarmos da lógica avaliativa da CAPES, ainda que a 

mesma seja feita pelos próprios professores, a noção de Estado-Avaliador aparece no 

estabelecimento das metas a serem atingidas e no estabelecimento dos mecanismos para 

verificação dos resultados, com pouca margem para alterações. Os discentes e especialmente 

os docentes têm obrigação de atingir as metas estabelecidas, sob pena de que a instituição (e o 

programa de pós-graduação) recebam menos recursos, como forma de penalização sem, 

contudo, considerar as reais condições de trabalho de cada instituição.  

Essa cobrança excessiva por resultados tem recebido o nome de “produtivismo 

acadêmico”, sendo bastante criticado por pesquisadores e pelo movimento sindical docente, 

encabeçado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 

(ANDES-SN). Esta cobrança vem se acirrando nas últimas décadas, especialmente com a 

chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) à presidência da república, aspecto que 

abordaremos no próximo segmento.  

Em resumo, objetivamos neste segmento compreender quais foram as bases políticas e 

econômicas que fundamentaram o processo de reforma universitária e as iniciativas tomadas 

no âmbito da C&T, implementadas posteriormente nos governos petistas. Para tanto, foi 

fundamental compreender as iniciativas tomadas ainda no governo Fernando Henrique 

Cardoso, que visavam a reconfiguração do Estado a partir de um amplo processo de reformas.  

Por trás do discurso que reivindicava a necessidade de um novo projeto de 

desenvolvimento, a partir das críticas do Estado burocrático e centralizador, próprio de uma 
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tradição nacional-desenvolvimentista supostamente ultrapassada, o governo Fernando 

Henrique implantou uma série de ajustes estruturais e ficais de caráter neoliberal, 

aproximando à gestão estatal de modelos empresariais. A chamada modernização 

administrativa passava pela descentralização do Estado na prestação de uma série de serviços 

básicos, como saúde e educação, que passaria a ser prestado pelas organizações sociais por 

meio de parcerias público-privado. O Estado passaria a exercer uma função mais reguladora, 

através de um rígido controle de resultados. O servidor público, por sua vez, passaria a ser 

também regulado por critérios empresariais.  

No âmbito da educação superior, as principais críticas eram direcionadas ao modelo de 

universidade baseada no tripé ensino – pesquisa – extensão, avaliado como muito oneroso 

para as contas públicas, assim como à unidade salarial e de carreira dos servidores públicos, 

em especial das instituições federais. Ainda que o projeto de Reforma do Estado não tenha 

sido colocado em prática por completo, a institucionalização da relação entre o Estado e o 

mercado estava cada vez mais consolidada. A expansão do setor privado na educação superior 

avançava enquanto reduzia-se o financiamento para as universidades públicas. No tocante às 

políticas de C&T, na medida em que houve um grande crescimento do sistema de pós-

graduação, especialmente no número de matrículas e da produção de artigos científicos, o 

financiamento não acompanhava o crescimento quantitativo, ao mesmo tempo que se gastava 

progressivamente mais com a importação de tecnologias. Neste cenário, o papel regulador do 

Estado ganhou mais força, tendo como um dos focos o trabalho do professor.  

 

4.2. ENTRE RUPTURAS E CONTINUIDADES: A POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO 

SUPERIOR E C&T NOS GOVERNOS LULA E DILMA (2003 – 2016) 

 

 A vitória do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições presidenciais em 2002 gerou 

expectativas distintas: duvidosas para alguns, especialmente para setores da burguesia 

nacional e os representantes do capital financeiro, e otimistas para a grande maioria dos 

brasileiros. Forjado nas lutas dos trabalhadores e com forte organicidade no interior de 

movimentos sindicais, como o dos movimentos operários do ABC paulista, o PT em sua 

chegada ao governo federal carregava consigo a ideia de um projeto que transformaria a 

nação brasileira, construído a partir das demandas da classe trabalhadora.  

Sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, o PT parecia preparado para conduzir o 

Brasil para a retomada do crescimento econômico e, ao mesmo tempo, reverter o aumento 

galopante da desigualdade social agravado sobretudo nas duas décadas anteriores, graças à 



163 

  

ascensão de políticas e práticas neoliberais, além de garantir a retomada do poder político de 

movimentos sociais e sindicatos. Em resumo, para enfrentar o quadro avassalador deixado 

pelos governos anteriores, seria preciso apostar em políticas que “[...] buscassem resultados 

objetivos, por exemplo, na redução da abissal desigualdade do país; mas que fizessem isso 

trazendo consigo uma revolução cultural e de valores [...]” (PAULANI, 2008, p.69), visando 

superar as práticas individualistas e puramente mercantis.  

Junto ao apelo social, a conjuntura política e econômica do país no período de 

transição de governos demandava um projeto político de ruptura. O fim do governo FHC foi 

marcado pela piora estrutural das contas externas. A inescrupulosa abertura econômica, além 

de ampliar a condição de dependência internacional (especialmente no âmbito industrial), 

produziu um aumento do fluxo de capitais nacionais para as mãos do capital estrangeiro. A 

ampliação da privatização de empresas estatais em áreas estratégicas104, o déficit da balança 

de rendas e a sobrevalorização da moeda nacional também agravaram esse processo. Em 

virtude do descontrole das contas externas, a condição de vulnerabilidade do país também 

cresceu, o que poderia colocar o Brasil num quadro mais acirrado de crise. Diante deste 

cenário, o Brasil teve que recorrer em algumas ocasiões ao FMI. A primeira em 2001, com o 

não cumprimento das expectativas do governo federal quanto ao volume de investimentos 

externos diretos, recorrendo preventivamente ao fundo, obtendo a quantia de US$ 15 bilhões.  

A segunda ocasião aconteceu em agosto de 2002, em virtude da instabilidade 

(especulativa) gerada pela liderança de Lula nas pesquisas presidenciais, o que fez subir o 

risco-país e a desvalorização dos títulos brasileiros no exterior, o que, por consequência, 

retraiu ainda mais a entrada de recursos na balança de capitais. Os valores obtidos chegaram a 

US$ 30 bilhões, entre saques e postergação de dívidas anteriores. Conforme argumenta 

Paulani (2008, p.26), a instabilidade gerada pelo processo eleitoral levou à uma disparada no 

preço (em reais) da moeda norte-americana a partir de junho de 2002, chegando a R$ 4 em 

setembro do mesmo ano. Os índices de preços passaram a incorporar essas alterações entre 

outubro e novembro.  

Essas iniciativas possibilitaram posteriormente certa estabilidade, com o acerto do 

câmbio financeiro, mas diminuiu o ritmo do crescimento econômico do país e elevou 

consideravelmente a dívida pública, ainda que garantindo o superávit (pela redução de 

                                                 
104 As principais privatizações se deram na área de mineração, com a venda da Companhia Vale do Rio Doce por 

um valor irrisório (R$ 3,3 bilhões, quando apenas suas reservas minerais eram calculadas em mais de R$100 

bilhões, em valores daquela época), em 1997, e na área de telecomunicações, com a privatização da Telebrás, em 

1998, vendida pelo valor aproximado de R$ 22 bilhões, por 20% das ações da empresa que lhe pertencia, o que 

representava o controle acionário da empresa.   
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dispêndios com importações e aumento das exportações). Apesar do quadro geral de aparente 

estabilidade, o encerramento da gestão FHC demonstrava claramente os limites da política 

neoliberal e colocava a tarefa de reconstrução da economia no governo petista, agora, sob 

novas bases. Contudo, o que se apresentou como perspectiva de ruptura a partir de 2003 

mostrou-se nos anos seguintes como uma continuidade perversa do processo de Reforma do 

Estado, com a política econômica com forte inclinação liberal. As iniciativas políticas 

tomadas sustentaram-se a partir da suposta não existência de alternativas contra as leis do 

mercado. Sobre esse ponto, Paulani (2008) destaca dois elos da cadeia argumentativa adotada 

pelo governo federal.  

O primeiro desses elos sustenta-se a partir da tese de que só há uma macroeconomia, 

não havendo políticas econômicas de direita, de esquerda ou de centro. Partindo desse 

pressuposto, existe sim a política certa, tecnicamente fundamentada e “neutra”, assim como 

existe a política errada, irresponsável ou ineficaz. Para essa concepção, os ajustes só podem 

ocorrer na esfera de microeconomia como, por exemplo, pode-se focar em programas sociais 

e no aumento de sua eficiência para resolver casos de má distribuição de renda. Mas devem 

ser “[...] intocáveis o ajuste fiscal ‘duro’, o juro real elevado, a política monetária 

contracionista, o câmbio flutuante, a livre movimentação de capitais” (ibid., p. 16). Neste 

sentido, se só há uma política macroeconômica, cientificamente embasada, todo e qualquer 

governo, independente da corrente ideológica, deve adotá-la. A corrente ideológica só poderia 

determinar nos limites das ações microeconômicas, apontando para ações sociais 

compensatórias, em governos de esquerda, e menos preocupadas com as demandas sociais, 

para governos de direta.  

É importante destacar que a concepção unitária de política macroeconômica implica, 

no caso de economias como a brasileira, na “[...] extinção do espaço em si da política 

econômica: a política monetária fica atrelada às metas inflacionárias; a fiscal, aos superávits; 

e a cambial é comandada pelo próprio mercado” (PAULANI, 2008, p.16). Portanto, pensar 

numa política que atenda aos apelos populares, como de crescimento da geração de empregos, 

a partir de ações que inevitavelmente vão mexer nos dogmas da “política econômica 

cientificamente comprovada”, poderia pôr em risco a credibilidade nacional. É justamente 

esse o segundo elo da cadeia argumentativa.  

A necessidade de recuperar a “credibilidade” do país após o período de instabilidade 

econômica no final do governo FHC foi a principal justificativa para manutenção ou até o 

fortalecimento da política econômica do governo anterior, por mais que possa parecer 

contraditório. Com o início da estabilização do país no primeiro semestre de 2003, em virtude 
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da queda do risco-país, a recuperação dos preços dos títulos brasileiros negociados no 

mercado internacional e o retorno da valorização do real, a tendência apontava para o retorno 

da credibilidade, o que gerou certa expectativa quanto à possibilidade real de alteração dessa 

política.  

A expectativa criada nunca se realizou, muito pelo contrário, pois desde o início do 

governo Lula já se anunciava que aquele era o modelo (macroeconômico unitário) a ser 

seguido e, portanto, a recuperação da economia, crescimento econômico e a redução do 

desemprego deveriam se adequar às suas regras. Ainda às vésperas das eleições, o então 

candidato já apontava qual seria a tendência do seu governo, com a publicação da Carta ao 

povo brasileiro (SILVA, 2002). No documento referenciado, Lula reconhece, mesmo que de 

maneira genérica, o esgotamento do modelo seguido pelo governo federal e convoca a 

população brasileira para apoiar e sustentar um “[...] projeto nacional alternativo, que faça o 

Brasil voltar a crescer, a gerar empregos, a reduzir a criminalidade, a resgatar nossa presença 

soberana e respeitada no mundo” (SILVA, 2002). No entanto, reconhecendo a iminência de 

uma possível vitória nas eleições, Lula propõe a construção de uma “vasta coalização”, 

inclusive suprapartidária, recusando “qualquer forma de continuísmo”, mas respeitando 

“contratos e obrigações” do país, inclusive com o capital especulativo.  

Na carta, o líder petista também se compromete em dar sequência ao projeto de 

reformas estruturais iniciada por FHC, especialmente no tocante às reformas tributária, 

trabalhista e da previdência. Sobre à política monetária, promete controlar a inflação, no 

tocante a política fiscal, promete “[...] preservar o superávit primário o quanto for necessário 

para impedir que a dívida interna aumente e destrua a confiança na capacidade do governo 

honrar seus compromissos” (SILVA, 2002). Essas duas propostas, juntamente com o 

compromisso com a adoção do regime de câmbio flutuante, apontavam para um governo 

baseado no chamado tripé macroeconômico. Em resumo, a carta era um recado encaminhado 

especialmente aos representantes do capital financeiro, comunicando que as regras do jogo 

seriam prioritariamente respeitadas e que o crescimento econômico e a redução do 

desemprego seriam proporcionais aos níveis que essas regras permitissem.  

As reivindicadas políticas sociais também se aplicaram conforme os limites acima 

mencionados, em especial às políticas compensatórias de renda, sobretudo a partir do 

programa “Bolsa Família”. Embora tais políticas tenham gerado melhorias nas condições 

gerais de vida de parte considerável da população brasileira, o que se viu foi um aumento da 

estratificação social com base num frágil poder aquisitivo (utilizando a classificação adotada 

pelo IBGE – classes A, B, C e D), em detrimento de uma real política de inclusão e garantia 
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de direitos. A reforma agrária, anunciada na Carta, foi deixada de lado em favor dos 

interesses dos grandes latifundiários. Projetos adotados pelo governo, como o programa Fome 

Zero, base fundamental de sua política social, representava a admissão pública das reais 

prioridades do governo e que a questão social estaria em último plano. O próprio programa 

teve verbas cortadas, visando à garantia orçamentária para pagamento da dívida pública.    

Uma vez reconquistada a “credibilidade”, ela cobra um preço ainda mais alto pela 

fidelidade, como a manutenção de todas as condições que permitiram a sua conquista, isto é, a 

política monetária contracionista, manutenção do juro real elevado e uma dura política de 

ajuste fiscal. Partindo do pressuposto que a relação credibilidade/vulnerabilidade é 

extremamente instável em economias como a brasileira, tal instabilidade é extremamente 

necessária para a valorização de capitais especulativos “[...] que hoje dominam o processo de 

acumulação, como necessários são as crises, as turbulências, os súbitos movimentos de preços 

das moedas fracas, as elevadas taxas reais de juros” (PAULANI, 2008, p.21).  

A conquista da chamada credibilidade gerou em curto prazo um aumento da entrada 

de capitais logo nos primeiros meses de 2003, o que possibilitou inclusive a queda de valor do 

dólar. Analisando a natureza desse capital, constatou-se que o país atraia muito mais capitais 

voláteis (capitais de curto prazo, especulativos, que entram e saem rapidamente do país em 

busca de oportunidades mais rentáveis) e, em contrapartida, perdia capitais resultante de 

investimentos externos diretos, após o fim da onda de privatizações dos anos 1990. Visando 

manter a credibilidade, o governo federal precisava criar mecanismos de valorização dos 

capitais especulativos. Um desses mecanismos, considerado o primeiro grande projeto do 

governo, foi a reforma da previdência, afetando fundamentalmente o funcionalismo público. 

Sob a justificativa de que a previdência social gerava déficits insustentáveis às contas 

públicas e o pretexto da necessidade de realização de “justiça social” (com ataques diretos ao 

funcionalismo público, taxados como responsáveis por esse desequilíbrio), o governo propôs 

mudanças no sistema previdenciário que praticamente encaminhava a transição para o regime 

de capitalização, substituindo o regime de participação simples. A principal mudança na 

previdência foi o estabelecimento de tetos para os benefícios, obrigando muitos servidores a 

recorrerem aos fundos complementares de previdência. A proposta original foi conduzida ao 

parlamento sem as chamadas “regras de transição”, cabendo aos parlamentares a introdução 

de mudanças que tornaram a proposta oficial mais branda. Um exemplo que ilustra a 

rigorosidade da proposta oficial, conforme argumenta Paulani (2008, p. 43), foi a imposição 

de contribuição para os inativos, proposta que já havia sido tentada pelo governo FHC.  
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O surgimento da demanda por complementação previdenciária possibilitou a abertura 

à exploração por parte do setor privado nacional e internacional desse mercado, através da 

constituição dos fundos de pensão complementares para servidores públicos, com 

oportunidades de ganhos promissores em virtude da garantia de uma considerável fatia de 

mercado 105 . As perspectivas de acumulação eram bem maiores em relação ao mercado 

previdenciário proveniente de trabalhadores do setor privado da economia, com renda média 

menor e instabilidade gerada pela constante ameaça de desemprego. Na perspectiva do 

trabalhador, a reforma da previdência representava mais uma perda de direitos adquiridos.  

Outro ponto que a reforma da previdência atendeu foi a política de ajuste fiscal, na 

medida que os servidores públicos passariam a contribuir mais, trabalhar por mais tempo e 

por mais anos de vida. Por outro lado, o desenvolvimento dos fundos de pensão, atuando no 

âmbito nacional, funcionava como um “[...] braço auxiliar da dívida pública, no papel de 

retirar da esfera da acumulação produtiva parcelas substantivas da renda real que poderiam, 

de outro modo, transformar-se em capital produtivo” (ibid., p.46). Além dos pontos acima 

mencionados, o processo de financeirização da economia brasileira, no qual os bancos passam 

a se apropriar de parte considerável da riqueza nacional, comprometeu toda a economia do 

país, dos estados e municípios, estando submetidos à dívida pública e a Lei da 

Responsabilidade Fiscal, mecanismos utilizados para garantir o recebimento de juros da 

dívida.       

Sustentou-se nos anos subsequentes que o crescimento econômico viria da melhoria 

do ambiente de negócios e um rearranjo nas condições de oferta, que por sua vez criariam as 

condições para o enfrentamento da desigualdade social. A melhoria do ambiente de negócios 

passava não só pela defesa do direito de credores (conforme estabelece a Lei n° 11.101/05, 

conhecida como Lei de Falências106), mas também pela desregulamentação do mercado de 

                                                 
105 Sobre as diferenças entre o regime de capitalização e o regime por repartição: “[...] o regime de capitalização 

é por definição ‘rentista’ (interessam-lhe juros reais elevados e ativos fixos, de preferência papeis públicos, já 

que seus gestores têm de ‘garantir’, no longo prazo, o retorno individual das contribuições nos valores 

contratados), enquanto o regime de repartição é ‘produtivista’ (interessam-lhe o emprego, renda e o capital 

produtivo, visto que quem trabalha ‘paga’ a renda de quem não trabalha)” (PAULANI, 2008, p.44).  
106 No dia 09 de fevereiro de 2005, foi aprovada a lei n° 11.101, lei que regula a recuperação judicial, a 

extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Até sua aprovação, o presente projeto de lei 

tramitou por 11 anos no Congresso Nacional, não sendo inclusive aprovada nos oito anos do governo FHC. A 

presente lei inverte a ordem prioritária no pagamento das dívidas de empresas falidas. Antes, as divididas 

trabalhistas deveriam ser as primeiras a serem honradas em casos de falência, seguidas pelos impostos e 

empréstimos bancários. Com a lei de 2005, as dívidas trabalhistas têm um teto de até 150 salários-mínimos para 

ter prioridade no pagamento. Caso o valor da dívida ultrapasse esse teto, o pagamento dos credores passa a ser 

prioridade, inclusive, com o governo abrindo mão de receber impostos para que os bancos garantam seus lucros. 

Caso a empresa endividada não apresentasse um plano para quitação das dívidas num prazo de 180 dias, a 

legislação garantia aos credores privados o recebimento de suas partes. Como se não bastasse, um dos vetos do 

presidente foi o item que permitiria que o sindicato representasse os trabalhadores em ações judiciais. Ou seja, 
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trabalho, com perda de direitos pela ampliação da participação de setores da sociedade civil 

na prestação de serviços públicos, através das parecerias público-privada (PPP) e pela 

ampliação das privatizações. Para esta concepção de desenvolvimento por etapas, sobre a qual 

o governo petista planificou a sua gestão, costumou-se denominar de 

“neodesenvolvimentismo”.  

Mas por que o governo petista seria considerado neodesenvolvimentista? Segundo 

Boito Jr (2012), o programa de política econômica e social assumido pelo governo federal 

teria um caráter desenvolvimentista, pois buscava o crescimento econômico do capitalismo 

articulado a mecanismos de transferência de renda sem, contudo, romper com os limites 

impostos pelo modelo econômico neoliberal ainda vigente no país. Dentre as iniciativas 

tomadas pelo governo, destacam-se: (1) as políticas de valorização do salário mínimo e de 

transferência de renda, conforme destacamos, com objetivo de aumentar o poder aquisitivo 

das camadas mais pobres; (2) aumento do financiamento de grandes empresas nacionais, com 

taxas de juros favorecidas ou subsidiadas, através da elevação do orçamento do Banco 

Nacional de Desenvolvimento (BNDES); (3) política externa de apoio às grandes empresas 

brasileiras ou instaladas no Brasil, voltadas à exportação de mercadorias e capitais; (4) 

política econômica anticíclica, através medidas para manter a demanda agregada em 

contextos de crise econômica e; (5) incremento de investimentos estatais em infraestrutura.  

O que diferenciava então do desenvolvimentismo do período 1930 - 1980 e que 

justificava o prefixo “neo”? As diferenças são significativas. Conforme já enunciamos no 

parágrafo anterior, o neodesenvolvimentismo é o desenvolvimentismo da era do capitalismo 

neoliberal. Podem ser também listadas outras 6 diferenças básicas, a saber:  

 

a) apresenta um crescimento econômico que, embora seja muito maior do 

que aquele verificado na década de 1990, é bem mais modesto que aquele 

propiciado pelo velho desenvolvimentismo, b) confere importância menor ao 

mercado interno, posto que mantém a abertura comercial herdada de Collor e 

de FHC c) atribui importância menor à política de desenvolvimento do 

parque industrial local (BRESSER-PEREIRA, 2012) d) aceita os 

constrangimentos da divisão internacional do trabalho, promovendo, em 

condições históricas novas, uma reativação da função primário-exportadora 

do capitalismo brasileiro, e) tem menor capacidade distributiva da renda e f) 

o novo desenvolvimentismo é dirigido por uma fração burguesa que perdeu 

toda veleidade de agir como força social nacionalista e anti-imperialista 

(BOITO JR, 2012). 

 

                                                                                                                                                         
além de perder a prioridade no pagamento de dívidas, os trabalhadores deveriam brigar na Justiça 

individualmente contra bancos e empresas, privilegiados neste processo.  
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 O neodesenvolvimentismo seria então, para seus adeptos, uma expressão teórica de 

um novo tempo no qual, conforme afirma Sampaio Jr (2012, p.679), o grande desafio era 

conciliar aspectos “positivos” do neoliberalismo (compromisso com estabilidade da moeda, 

manutenção de austeridade fiscal, busca de competitividade internacional e ausência de 

discriminação contra o capital internacional) com aspectos “positivos” do antigo 

desenvolvimentismo (comprometimento com o crescimento econômico, desenvolvimento 

industrial, centralização do Estado no papel regulador, sensibilidade social). As controvérsias 

estariam em como superar os aspectos “negativos” e como combinar os aspectos “positivos”. 

O debate girava em torno da formulação de instrumentos que “[...] devem ser mobilizados 

pela política econômica para superar os entraves ao crescimento e conciliar as exigências do 

equilíbrio macroeconômico com os objetivos da política industrial e as necessidades 

orçamentárias da política social” (SAMPAIO JR, 2012, p.680), contudo sem levar em 

consideração a dupla articulação entre a dependência externa e a segregação social e seu 

impacto sobre a formação econômica brasileira. Ao negar essas contradições estruturais, a 

concepção neodesenvolvimentista incorre num “[...] reducionismo economicista e 

simplesmente renuncia a problemática do desenvolvimento” (ibid., p.681).  

  No Brasil, o neodesenvolvimentismo adquire uma dimensão particular a partir de 

meados dos anos 2000, especificamente no segundo mandato do governo Lula. Neste período, 

a retomada do crescimento econômico (ainda que modesto) após décadas de estagnação, a 

lenta recuperação do poder aquisitivo do salário, a melhoria na distribuição pessoal de renda e 

o crescimento no consumo financiado pelo endividamento das famílias, articulado à aparente 

resistência do país em relação à crise mundial, davam uma impressão de que o Brasil 

finalmente vivia um ciclo de desenvolvimento. De acordo com Pochmann (2013), de 2003 até 

meados de 2012, a pobreza caiu mais de 30%. Cerca de 21,8 milhões de pessoas conseguiram 

ultrapassar a linha de pobreza extrema. Paulani (2016, p.72) destaca também a elevação do 

valor real do salário mínimo, alcançando 85% entre 2003 e 2014. 

Além das políticas voltadas diretamente para distribuição de renda, ocorreram 

paralelamente uma série de outras iniciativas, contribuindo com a constituição de um tecido 

social menos desigual, dentro das possibilidades estabelecidas pelas prioridades do governo. 

Destacam-se às políticas de acesso à educação superior, sobre as quais discutiremos mais a 

frente, além de programas sociais administrados pelo Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS), como:  
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[...] o Programa de Cisternas, que, só no período 2011-2014, entregou mais 

de 750 mil desses equipamentos de captação de água no Nordeste, 

minimizando assim os efeitos deletérios da maior seca enfrentada pela região 

em cinquenta anos. Ainda na mesma linha temos o Minha Casa Minha Vida, 

que, para além de suas dificuldades do ponto de vista técnico e urbanístico, 

constitui um significativo programa de produção subsidiada de moradias 

populares, e o Luz para Todos, que, criado em 2003, levou energia elétrica a 

mais de 3 milhões de famílias do meio rural em todo o país. Finalmente, 

cabe mencionar uma série de programas com o mesmo espírito na área da 

cultura, além de reiteradas ações, do tipo cotas e similares, na defesa das 

assim chamadas “minorias” (negros, pardos, indígenas, mulheres), além da 

elevação de direitos de determinadas classes de trabalhadores, como a das 

empregadas domésticas (PAULANI, 2016, p.72). 

 

Esse ciclo teria sido construído em torno de uma “frente neodesenvolvimentista”, 

dirigida especialmente por frações da burguesia interna que atuavam em diversos setores da 

economia como na mineração, construção pesada e civil, agronegócio, indústrias de 

transformação, do capital financeiro, como bancos privados e estatais, de capital 

predominantemente nacional e do setor de serviços, como das instituições de educação 

superior privadas. Além de parte da grande burguesia interna, faziam parte dessa frente a 

baixa classe média, a maior parte da classe operária, do campesinato e dos trabalhadores mais 

precarizados.  

Conforme argumenta Boito Jr (2016, p.27), a política dessa frente de classes 

representada pelos governos petistas (especialmente nas gestões de Lula) caracterizava-se em 

primeiro lugar pelo estímulo ao crescimento econômico com participação direta das grandes 

empresas nacionais e, em segundo lugar, pela distribuição de renda e melhoria das condições 

de vida das classes populares, ainda que perifericamente. Essas frações do capital interno 

tiveram seus interesses priorizados pelo Estado brasileiro, inclusive por dentro das políticas 

sociais acima mencionadas, como a facilitação de crédito consignado, o programa “Minha 

casa, Minha Vida” e o ProUni. No que se refere à política externa, os governos da frente 

supracitada privilegiaram o estreitamento de relações com países da América Latina, da 

África e da Ásia em detrimento da política adotada pelo governo anterior, de alinhamento 

passivo aos interesses norte-americanos.   

Por trás do aparente progresso, abstraindo-se os condicionantes estruturais da 

formação econômica brasileira, há um obscurecimento da capacidade de percepção dos reais 

interesses estratégicos (tanto internos quanto externos) que mantêm as condições de 

dependência, a segregação social e que impedem a sociedade nacional de controlar as bases 

para a incorporação do progresso técnico.  
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Perdem‑se os elos inextrincáveis entre presença dominante do capital 

internacional, vulnerabilidade externa estrutural, desindustrialização e 

especialização regressiva das forças produtivas. Desaparecem os nexos entre 

burguesia dos negócios, especulação mercantil e financeira como base da 

acumulação capitalista, dependência estrutural da exportação de 

commodities e revitalização do latifúndio e do extrativismo — estruturas 

típicas da economia colonial (SAMPAIO JR, 2012, p.682). 

 

 Os efeitos positivos da estratégia “neodesenvolvimentista” se alinharam à conjuntura 

favorável de crescimento econômico do capitalismo internacional no início do século XXI. 

Contudo, esses efeitos não resistiram por muito tempo aos rebatimentos da crise financeira 

internacional de 2008, agravando-se na primeira gestão do governo Dilma Rousseff. Ainda 

assim, o clima pré-eleitoral em 2010 era de bastante otimismo, numa economia que se 

recuperava dos efeitos mais imediatos da crise.  

Uma das principais metas do novo governo foi minimizar (se não eliminar) o rentismo 

com a dívida pública como meio sistemático de acumulação de capital, o que apontava para 

um rompimento com o pacto formado desde o início do governo Lula, em 2003, questionando 

o poder estrutural do capital financeiro na determinação de taxas de juros e câmbio. Ainda 

que questionasse as relações anteriormente estabelecidas, o Governo Dilma garantiu em sua 

campanha o compromisso com as organizações multilaterais (e, por consequência, com o 

capital financeiro), “[...] defendendo a construção de um mundo multilateral e a 

democratização de organismos internacionais como a ONU, o FMI e o Banco Mundial” 

(COLIGAÇÃO PARA O BRASIL SEGUIR MUDANDO, 2010, p.17).  

 Dentre os demais compromissos estabelecidos durante a campanha, temos: (1) 

Realização de uma reforma política através de “[...] um amplo diálogo com a sociedade e suas 

organizações, por meio do Congresso Nacional” (COLIGAÇÃO PARA O BRASIL SEGUIR 

MUDANDO, 2010, p.9); (2) Dar continuidade e profundidade a políticas que mantenham e 

expandam os níveis de crescimento anteriormente alcançados, com equilíbrio fiscal e controle 

inflacionário; (3) Dar seguimento ao projeto nacional de desenvolvimento, com uma política 

industrial fortemente apoiada na inovação e empreendedorismo, articulado à “[...] políticas 

especiais tributárias, de crédito, ambientais, de suporte tecnológico, qualificação profissional 

e de ampliação de mercados nacionais e internacionais” (COLIGAÇÃO PARA O BRASIL 

SEGUIR MUDANDO, 2010, p.9), e uma política agrícola, fortalecendo o agronegócio e a 

agricultura familiar (com promessa de dar “prosseguimento” à reforma agrária). Na política 

de infraestrutura, anunciou uma segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC 2; (4) Desenvolvimento sustentável com defesa do meio ambiente; (5) Erradicar a 

pobreza absoluta e reduzir as desigualdades, com expansão do emprego e da renda; (6) 
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Garantir educação para igualdade social, a cidadania e o desenvolvimento, especialmente para 

jovens, combinando ensino e capacitação para o trabalho. No tocante à educação superior, o 

governo petista se comprometeu em dar continuidade à ampliação e à qualificação da 

educação superior, com a criação de mais universidades públicas, mais campi e a ampliação 

de matrículas; (7) Transformar o Brasil em potência científica e tecnológica, através da 

expansão de recursos para Pesquisa e Desenvolvimento pela ampliação substancial no número 

de bolsas das agências federais, “[...] ênfase à formação de engenheiros e à ampliação do 

registro de patentes” (COLIGAÇÃO PARA O BRASIL SEGUIR MUDANDO, 2010, p.13), 

privilegiando determinadas áreas estratégicas 107 ; (8) Universalizar a saúde e garantir a 

qualidade do atendimento do SUS; (9) Prover as cidades de habitação, saneamento, transporte 

e vida digna e segura; (10) Valorizar a cultura nacional e democratizar os bens culturais e; 

(11) Garantir a segurança dos cidadãos e combater o crime organizado.  

 A fim de reduzir as transferências financeiras para os portadores da dívida pública, o 

governo propôs uma mudança de relação entre o orçamento público e o patrimônio privado, 

mas ainda assim aumentou a transferência em subsídios (tanto diretos quanto indiretos) para 

apoiar os investimentos na forma de capital fixo, especialmente nas áreas de infraestrutura e 

diversificação industrial. No entanto, conforme argumenta Bastos (2017, p.19), o início do 

governo foi marcado por uma fase de contenção, aplicada a partir de novembro de 2010, logo 

depois da eleição de Dilma Rousseff, na qual o governo Lula iniciou um novo ciclo de 

elevação de taxas de juros e elevação de impostos sobre o consumo. Essa elevação não só se 

manteve no primeiro trimestre do governo Rousseff como foi reforçada. A busca pelo 

superávit primário manteve a política fiscal contracionista em 2011: 

 

Em valores reais (de 2015), o superávit primário aumentou R$ 56 bilhões 

entre 2010 e 2011, ou 1,28% do PIB. As receitas cresceram à taxa de 5,4% 

em 2010 e de 8,1% em 2011, mas as despesas cresceram à taxa de 6,1% em 

2010 e apenas 1,7% em 2011. O crescimento das despesas foi pequeno, mas 

ainda assim mascara o tamanho da austeridade e a mudança no perfil do 

gasto público. Em termos reais, o investimento público caiu 13,4% (ou 

R$8,6 bilhões), o gasto com pessoal caiu 0,7%, o gasto em custeio nada 

cresceu e o investimento das empresas estatais caiu 8,6%. Entretanto, os 

subsídios aumentaram 35%, ou R$ 11,2 bilhões, sendo R$ 9,3 bilhões para o 

programa Minha Casa Minha Vida (BASTOS, 2017, p. 19). 

 

                                                 
107 “Serão privilegiadas as pesquisas em biotecnologia e nanotecnologia, robótica e novos materiais, tecnologia 

da informação e da comunicação, em saúde e produção de fármacos, biocombustíveis e energias renováveis, 

agricultura, biodiversidade, Amazônia e Semiárido, áreas nuclear e espacial, recursos do mar e defesa” 

(COLIGAÇÃO PARA O BRASIL SEGUIR MUDANDO, 2010, p.13).  
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 Ainda que o Banco Central tenha iniciado o ciclo de redução das taxas de juros em 

setembro de 2011, o PIB nacional seguiu estagnado até o último semestre de 2012. A reversão 

da austeridade fiscal, no entanto, foi tímida. O investimento público, por exemplo, “[...] não 

compensou a queda de 13,4% em 2011 e aumentou 3,7% em 2012, voltando a cair 6,1% em 

2013” (BASTOS, 2017, p. 20). Além da redução dos juros, o governo acreditava que a 

correção cambial, isenções tributárias e os subsídios sustentariam os investimentos em bens 

comercializáveis e as concessões estimulariam os investimentos em infraestrutura, de modo 

que o investimento privado assumisse o protagonismo na sustentação do crescimento em 

conjunto com os investimentos públicos através da segunda fase do PAC e das empresas 

estatais (especialmente a Petrobrás). Contudo, a desaceleração da demanda108 e a divisão da 

mesma com as importações frearam a produção industrial.  

O investimento industrial se manteve quase estável entre 2010 e 2014, sobretudo por 

conta dos investimentos privados em construção civil e infraestrutura, compensando a queda 

de investimentos públicos109.  O desaceleramento do longo ciclo de ampliação do consumo e 

do investimento em construção civil, infraestrutura e petróleo e gás, a queda das exportações 

(pelo comportamento da demanda externa e dos preços das commodities) frearam o 

crescimento da economia. Com o crescimento da inflação, o Banco Central iniciou um novo 

ciclo de elevação da taxa de juros em abril de 2013, representando um recuo do governo no 

plano de reação aos interesses rentistas.  

 O quadro de agravamento do cenário econômico criou um conturbado cenário político, 

encaminhando o país praticamente dividido para as eleições presidenciais de 2014, divisão 

potencializada pelas manifestações de maio e junho de 2013. Conforme complementa Paulani 

(2016, p.73), neste quadro de divisão política, dois modelos estavam em disputa: por uma 

lado, aqueles que defendiam, mesmo em meio à crise, a continuidade do modelo conciliatório 

                                                 
108 “O vazamento da demanda interna para importações deve ser entendido no contexto da superprodução de 

capacidade ociosa trazido pela Grande Recessão. Ela acelerou a queda dos preços industriais, deprimiu 

rentabilidade e provocou mudanças estruturais na distribuição da produção e do comércio na indústria mundial. 

A Ásia em desenvolvimento e, em particular, a China, praticamente dobrou a produção industrial e aumentou 

muito sua participação no mercado global, enquanto a produção industrial só recuperou o patamar pré-crise nos 

EUA em meados de 2013, não tendo alcançado esse patamar ainda no Japão e na Europa. O esforço exportador 

estadunidense e europeu também aumentou à medida que tais países buscavam sair da crise buscando mercados 

externos ainda em expansão no mundo periférico, particularmente na América do Sul, também invadida por 

exportações industriais asiáticas [...]” (BASTOS, 2017, p.22).  
109 “Em transportes, o investimento público caiu de R$ 18,5 bilhões em 2010 para R$ 13,2 bilhões em 2013, mas 

o investimento privado passou de R$ 9,5 bilhões para R$ 16,2 bilhões, mantendo o total de R$ 29 bilhões entre 

2010 e 2013. Em aeroportos, a soma do investimento público e estatal (Infraero) caiu ligeiramente até 2014, mas 

o investimento privado saiu do zero em 2010 para tornar-se três vezes maior que o investimento público em 

2013” (BASTOS, 2017, p.24). 
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e, por outro, a busca pelo resgate da agenda neoliberal110, rompendo com o modelo em vigor. 

Mesmo diante deste dilema, o projeto defendido pelo PT novamente venceu as eleições, ainda 

que por uma pequena vantagem.  

A segunda gestão do governo Dilma, no entanto, começou sob forte política de 

austeridade comandada por uma liderança do mercado financeiro, o então ministro da fazenda 

Joaquim Levy. O plano era executar um ajuste fiscal, apontado pelos economistas 

neoclássicos neoliberais como inevitável para reverter os gastos que supostamente estavam no 

centro da perda de confiança com a dívida pública, entendida como motivador da 

desaceleração do investimento privado e do crescimento econômico. A austeridade fiscal seria 

complementada pela austeridade salarial e pelo abrupto ajuste de preços relativos.  

O argumento técnico alegava que o desemprego estava abaixo da taxa “natural” e, 

portanto, a demanda excessiva por trabalhadores em relação à oferta “[...] aumentava os 

salários sem aumentar mais o emprego, aumentando custos, gerando inflação e reduzindo 

poupanças disponíveis para o investimento empresarial” (BASTOS, 2017, p.47). 

Completando o pacote de austeridade, era preciso acelerar a desvalorização do Real perante o 

Dólar, para aumentar as exportações e reduzir as importações. Já os preços controlados pelo 

governo, como energia elétrica, petróleo e derivados, deveriam ser elevados para reduzir 

subsídios ao setor elétrico e melhorar as contas da Petrobrás.   

O plano de austeridade supracitado gerou rebatimentos econômicos e políticos 

adversos. Conforme afirma Bastos (2017, p. 47), economicamente, por subestimar a 

desaceleração cíclica e o efeito contraproducente da austeridade e politicamente, por 

subestimar as manobras políticas da oposição, que já apontava para um golpe já no discurso 

de aceitação da derrota por Aécio Neves. O governo subestimou também a seletividade da 

Operação Lava-Jato e a credulidade da população brasileira no projeto petista que, contra seus 

adversários, prometera preservar o nível de emprego e salários. Diante do fortalecimento da 

acusação de estelionato eleitoral feita pela oposição e difundida pela mídia, a popularidade do 

governo Dilma despencava antes mesmo da posse para o segundo mandato, não se 

recuperando com o início do mesmo. A medida que a crise econômica se agravava e a 

Operação Lava-Jato aumentava a desconfiança no governo, a possiblidade de um processo de 

                                                 
110 Os defensores desta agenda também formavam uma frente de classes, embora fosse mais restrita até 2014. 

Essa frente era dirigida pela fração burguesa brasileira integrada ao capital internacional, “[...] cujas propostas de 

política econômica e externa preteriam interesses de grupos econômicos brasileiros integrantes da burguesia 

interna: abertura comercial ampla, compras do Estado e das estatais abertas indiscriminadamente para as 

empresas estrangeiras, venda das estatais e redução de seus investimentos e alinhamento passivo com os Estados 

Unidos [...]” (BOITO JR, 2016, p. 27). Se juntava ao capital internacional e a fração da burguesia brasileira a ela 

associada também a alta classe média, dando apoio eleitoral, especialmente por sua oposição às políticas sociais 

dos governos do PT.    
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impeachment tornava-se cada vez mais real. O programa que seria implementado caso a 

manobra para derrubar Dilma fosse bem-sucedida, inclusive, já estava pronto e publicado 

desde outubro de 2015. Tratava-se do documento programático denominado “Uma Ponte para 

o futuro”, produzido pelo PMDB, partido do então vice-presidente Michel Temer. Conforme 

argumenta Paulani (2016, p.74), a essência do documento supracitado é o regaste pleno da 

agenda neoliberal (modelo no qual seus defensores foram derrotados nas eleições 2014), 

desvencilhado dos benefícios sociais do governo PT e retomando com mais ímpeto o processo 

de privatização, relativamente brecado nas gestões de Lula e Dilma. Mais do que isso, a Ponte 

a ser construída buscava: 

 

[...] principalmente destruir a constituição de 1988 e os direitos sociais que 

ela garante. Sob o pretexto de que “um novo regime fiscal requer um novo 

regime orçamentário”, o programa de Temer fala claramente em acabar com 

a obrigatoriedade constitucional dos gastos com educação e saúde, o que 

significa menos escolas e creches e menos verbas para as universidades 

públicas e para valorização dos professores em todos os níveis. Significa 

também a impossibilidade de terminar e aprimorar a construção do SUS [...] 

(PAULANI, 2016, p.74). 

 

Consumado o impeachment, a burguesia unificou-se em torno do programa regressivo 

proposto por Temer e os partidos de oposição ao governo, servindo de inspiração para a PEC 

55/2016, a PEC do teto de gastos públicos que “[...] poupa a estrutura tributária regressiva, 

distribui o ônus do ajuste para os cidadãos pobres carentes de transferências monetárias e 

serviços públicos [...] e abre um novo horizonte de privatizações do domínio público” 

(BASTOS, 2017, p.53).  

De maneira geral, após pouco mais 13 anos de governo, as expressões da crise 

internacional no Brasil articuladas à estratégia de desenvolvimento econômico e relações 

políticas adotadas pelos governos petistas foram variadas, quase sempre ofuscadas pelos 

supostos efeitos positivos. Podemos destacar111:  

 

 Descontrole da dívida pública e o crescente comprometimento do PIB com a 

amortização da dívida: Em 2000, a dívida pública brasileira (interna e externa) 

chegava a R$ 745,8 bilhões (60% do PIB). No final do governo Lula, em 2010, a 

dívida pública alcançou a marca de R$2,77 trilhões (75% do PIB) e em 2012 subiu 

para R$ 3,72 trilhões (84% do PIB). Desses valores, a maior parte é formado pela 

                                                 
111 Dados extraídos de Romero, Andreassay e Godeiro (2014), Godeiro e Soares (2016) e Cruz (2015), exceto no 

ponto “Flexibilização das condições de trabalho”.  
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dívida interna112. Ainda que entre 1994 e 2012 já tivessem sido pagos R$ 13,5 trilhões, 

a dívida continuava crescendo. Em contrapartida, os bancos bateram recordes de 

lucros. Conforme dados do Banco Central, nos dois mandatos do governo FHC (1995-

2002), o sistema financeiro nacional lucrou R$ 95 bilhões, enquanto nos mandatos do 

governo Lula (2003-2010), os bancos lucraram R$ 428 bilhões, quase cinco vezes 

mais do que na gestão anterior. Já no governo Dilma, mesmo no período de recessão 

econômica, os bancos bateram recordes de lucros. Segundo Cruz (2015) o Itaú teve 

um lucro de R$ 5,9 bilhões no 2º trimestre de 2015, o maior lucro da sua história num 

período de três meses, além de um crescimento anual de 22% em relação ao ano 

anterior. O Bradesco também teve recorde de lucro nesse mesmo período, de R$ 4,4 

bilhões, um aumento de mais de 18% em relação ao ano anterior. No semestre, o lucro 

do Bradesco totalizou R$ 8,7 bilhões, nada menos que R$ 1,6 bilhão a mais que em 

2014. O Santander atingiu um lucro de R$ 3,8 bilhões no 2º trimestre. Nesse mesmo 

período do ano anterior, seu lucro havia sido de R$ 528 milhões. No semestre, o lucro 

foi de R$ 4,5 bilhões. 

 Piora na distribuição de renda: apesar da pequena melhora no rendimento do trabalho, 

a parte referente aos trabalhadores vem caindo desde 1970. Em que pese a ligeira 

melhora em relação a meados dos anos 1990, a recuperação durante o governo Lula 

não chegou a alcançar os índices do início da década anterior. Em 1995, a renda dos 

trabalhadores era proporcional a 49,2% do total da renda nacional, chegando a 49,9% 

em 2008, durante os governos petistas. Por sua vez, a renda dos patrões saiu de 36% 

no início da gestão FHC para 39,6% em 2008. É importante destacar que esses quase 

40% da renda nacional foram paras as mãos de menos de 1% da população, referente a 

um pequeno grupo de empresários. 

 Desemprego e precarização do trabalho: um dos seus maiores méritos, segundo o PT, 

foi ter gerado 18,5 milhões de empregos após 10 anos de mandato e uma das menores 

taxas de desemprego da história, chegando a 5,6% (em fevereiro 2013), conforme 

dados do IBGE. Porém, esses índices de desemprego são incompletos, pois não 

contabilizaram por exemplo o subemprego e o desalento (trabalhadores 

desempregados que desistiram de procurar emprego). Já a partir dos dados do 

DIEESE, que considera o desemprego oculto em sua metodologia, o índice de 

                                                 
112 Conforme esclarece a Auditoria Cidadã (2010), atualmente, a dívida interna não passa de uma “reciclagem do 

clássico mecanismo da dívida externa”, visto que, diante da total liberalização financeira, os títulos da dívida 

interna brasileira podem e estão sendo adquiridos por investidores e bancos estrangeiros, tornando a maior parte 

da dívida interna também uma dívida externa.  
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desemprego nas 7 regiões metropolitanas no mesmo período chegou 10,4%, quase o 

dobro do que foi registrado pelo IBGE. Se considerarmos a diferenciação regional, 

esses dados são ainda mais alarmantes, especialmente no Nordeste do país e entre 

mulheres negras, com índices chegando a 18,1% em Recife e 19,2% em Salvador. Dos 

empregos gerados, ampla maioria são trabalhos precarizados. Segundo dados do 

IBGE, entre 2000 e 2010 foram criados 20 milhões de postos de trabalho formais, com 

salários de até 1,5 salário mínimo e, no mesmo período, foram perdidos mais de 4 

milhões de empregos que recebiam acima de 5 salários mínimos. No grupo de 

trabalhadores que recebiam até 1,5 salário mínimo mensal, as profissões que tiveram 

mais expansão nesta década foram as de serviços, de comércio, de construção civil, de 

escriturários, da indústria têxtil e vestuário e de atendimento ao público. Essas seis 

profissões foram responsáveis por 14 milhões de empregos. 

 Flexibilização das condições de trabalho: durante este período, a flexibilização das 

condições de trabalho tem se expressado especialmente pela alta rotatividade no 

mercado de trabalho formal. Conforme dados do DIEESE (2017), entre 2002 e 2014, o 

volume de demissões sem justa causa dobrou, passando de 6,6 milhões para 12,3 

milhões no final do período. Houve também um aumento na taxa de rotatividade 

descontada113 em trabalhos formais, saltando de 33,1% em 2003 para 37,5% em 2013.  

 Extrema dependência de produtos primários: atualmente a economia brasileira 

depende das exportações de produtos primários para manter o equilíbrio na balança 

comercial. Os principais produtos de exportação são o minério de ferro, soja e 

alimentos, negociados especialmente com a China. Conforme dados do Ministério do 

Desenvolvimento, entre 2003 e 2012 tivemos uma inversão na natureza dos produtos 

exportados. Em 2003, 54% dos produtos exportados eram manufaturados e 44% eram 

produtos básicos. Em 2012, os produtos básicos passaram a liderar as exportações 

brasileiras, com 60%, enquanto os produtos manufaturados ficaram com 37% das 

exportações. A superação dos produtos primários em relação aos manufaturados 

aconteceu em 2008 e desde então vem crescendo ano a ano. Produzimos minério de 

ferro em grande quantidade, mas importamos trilhos de trem a preço sete vezes mais 

caro. Ao mesmo tempo que exportamos óleo cru barato, importamos derivados de 

petróleo à preços elevados. Somos um dos maiores exportadores de grão de café do 

mundo, mas exportamos para a Alemanha a preços baixos, que, ao industrializá-lo, 

                                                 
113 Excluindo-se desligamentos por falecimento, aposentadoria, transferência e pedido de demissão por parte do 

trabalhador. 
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torna-se um dos países que mais ganha dinheiro no mundo com o produto, mesmo sem 

plantá-lo em seu território114.  

 Expansão da transnacionalização da economia brasileira: nos primeiros 10 anos do 

governo petista, foi dobrada a entrada de capitais estrangeiros e quadruplicada a 

remessa de lucros para o exterior.  No ano de 2012115, por exemplo, as transnacionais 

dominavam 100% das montadoras de automóveis, 92% do setor eletroeletrônico, 75% 

do setor de autopeças, 74% do setor de telecomunicações, 68% do setor farmacêutico, 

60% da indústria digital, 57% dos bens de capital, 55% de bens de consumo e 50% da 

siderurgia e metalurgia. A BlackRock, empresa norte-americana e maior fundo de 

investimentos do mundo (ligado ao banco Barclays), posicionava-se como uma das 

principais acionistas da Vale, Petrobrás, Embraer, Gerdau, AmBev, além de 

construtoras como MRV, Cyrela, PDG e Gafisa. Também é acionista da agroindústria 

(por meio da BR-Foods), do Grupo Pão de Açúcar e do sistema financeiro (Itaú, 

Bradesco e Banco do Brasil, este último após a venda de 30% das ações do banco para 

estrangeiros, em 2009). Se considerarmos as participações do capital internacional nas 

empresas brasileiras, o processo de desnacionalização é ainda maior. É o caso da 

Petrobrás em 2012, que mais 50% do capital total da empresa já eram de propriedade 

privada, boa parte nas mãos de investidores estrangeiros, como: The Bank of New York, 

BNP Paribas, Opportunity, Gap, Credit Suisse, Citibank, HSBC, JP Morgan S.A., 

Santander, BlackRock. Por intermédio dessas instituições financeiras, as duas famílias 

mais ricas do mundo, Rockfeller e Rothschild, são donas de boa parte da Petrobrás.  

 Ampliação das privatizações: as privatizações aconteceram em vários setores e 

modalidades. Alguns exemplos são: (1) leilão de poços de petróleo; (2) construção de 

obras de infraestrutura através das parcerias público-privada116 (PPPs), principalmente 

em portos e usinas hidroelétricas; (3) concessão de estradas federais; (4) renovação de 

                                                 
114 Conforme dados publicados na revista Cafeicultura (2010), no ano de 2009, a produção brasileira de grão de 

café chegou a 39 milhões de sacas, o que representou 32% da produção mundial. Desse total, 30 milhões foram 

exportados. Somente para a Alemanha foram destinadas 6 milhões de sacas de café verde. Por sua vez, apesar de 

contar com produção zero do produto, os alemães chegaram a exportar em 2009 10 milhões de sacas, três vezes 

menos do que o Brasil. A diferença se encontra nos preços em que cada saca é comercializada. As exportações 

brasileiras rendem em média US$ 4,2 bilhões ao ano, o que significa que cada saca sai em média por US$ 120. 

Já a Alemanha vende cada saca de café industrializado por US$ 200, um valor quase 70% maior do que o 

brasileiro.  
115 Dados elaborados pelo ILAESE a partir do ranking das empresas organizado pela revista Exame, 1000 

Maiores & Melhores, ano 2012, extraídos de Godeiro e Soares (2016).  
116 Aprovada pela Lei n° 11.079/2004, que institui as normas gerais para licitação e contratação de parceria 

público-privada. A lei supracitada permite o uso de verbas públicas pela iniciativa privada, assim como o uso de 

verbas privadas para a iniciativa pública. A Parceria Público-Privada se dá através do estabelecimento de 

contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.  
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concessão do setor elétrico; (5) novas concessões na área de telecomunicações, 

especialmente de telefonia móvel; (6) manutenção de concessões no transporte 

ferroviário; (7) privatização de aeroportos; (8) transferência da gestão da saúde para 

empresas privadas, principalmente os Hospitais Universitários 117 , por meio das 

OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público); (9) criação de 

previdência privada para servidores públicos, conforme já citamos; (10) financiamento 

de instituições privadas de educação superior, por meio de credito educativo e isenção 

fiscal (FIES e PROUNI); (11) Venda de participação em bancos estaduais.  

 

Expostos os impactos mais gerais da política econômica do governo PT, neste 

momento voltaremos nossa atenção para a política educacional, especialmente a política para 

educação superior e as políticas de C&T. Conforme o programa de governo petista para as 

eleições de 2002, a educação é colocada sob a lógica do desenvolvimento do capital humano 

(alinhado ao discurso do Banco Mundial), uma vez que era vista como instrumento de 

“promoção da cidadania” e “instrumento fundamental para o desenvolvimento e a inserção 

competitiva de qualquer nação no mundo” (COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 2002a). 

Portanto, para desenvolver a soberania da nação, “sem exclusão”, o Brasil precisaria 

desenvolver as ciências humanas, naturais, exatas, a tecnologia, as artes e as múltiplas 

linguagens.  

Quanto à educação superior, a principal pauta defendida pelo governo era a ampliação 

do acesso às universidades públicas, especialmente para jovens das camadas mais pobres. Os 

jovens que conseguiam acessar a educação superior geralmente estudavam em 

estabelecimentos privados. Por conta do alto custo, muitos jovens abandonavam seus cursos, 

elevando os índices de inadimplência e evasão. Diante do quadro supracitado, o programa 

petista colocava como “[...] tarefas inadiáveis a ampliação significativa das vagas nas 

universidades públicas e a reformulação do sistema de credito educativo” (COLIGAÇÃO 

LULA PRESIDENTE, 2002a).  

                                                 
117 Em 15 de dezembro de 2011, foi a criada a Lei nº 12.550, que autorizou o Poder Executivo a criar a empresa 

pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Apesar das mobilizações contra a 

adesão dos Hospitais Universitários (HUs) à Ebserh e para barrar a implementação da empresa, atualmente, 40 

dos 50 hospitais universitários ligados às instituições federais de educação superior estão sob a gestão da Ebserh. 

Conforme entrevista concedida ao ANDES-SN (2013c), a professora da UFF, Cláudia March, defende que a 

criação da Ebserh fere a constituição, primeiramente ao atribuir a uma empresa de direito privado, cujo objetivo 

é a exploração direta de atividades econômicas (incluindo a produção de lucro), a gestão de Hospitais 

Universitários cujas atividades caracterizam-se como serviços públicos de relevância pública, que não podem ser 

transformadas em atividades econômicas. A Ebserh desenvolve suas atividades a partir da cessão de bens e 

direitos das universidades, assim como de servidores, por meio de parceria público-privado.  
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Além da ampliação do acesso à educação superior em geral e à educação pública 

universitária em específico, podemos destacar no programa petista para educação superior, 

especialmente no documento “Uma escola do tamanho do Brasil” (COLIGAÇÃO LULA 

PRESIDENTE, 2002b), as seguintes propostas: (1) promover o aumento anual do número de 

mestres e doutores formados pelo sistema nacional de pós-graduação em até 5%; (2) 

promover a autonomia universitária; (3) Revisar a legislação de escolha de dirigentes das 

IFES, respeitando a autonomia universitária; (4) estabelecer e implantar medidas que visem 

diminuir a desigualdade de oferta de cursos e vagas de graduação e pós-graduação em termos 

regionais e de interiorização; (5) planejar e incentivar, à nível de graduação e pós-graduação, 

a oferta de cursos e vagas consideradas estratégicas para o projeto nacional de 

desenvolvimento; (6) estabelecer novos mecanismos de acesso à educação superior para 

negros e egressos da escola pública; (7) estabelecer medidas pra reduzir os índices de evasão; 

(8) implantar de forma progressiva uma rede universitária nacional de ensino superior à 

distância; (9) revisar carreiras e matrizes salariais dos docentes e funcionários técnicos-

administrativos, com base em parâmetros de qualificação e desempenho; (10) substituir o 

atual sistema de crédito educativo (FIES) por um novo programa social de apoio ao estudante, 

assim como criar um programa de bolsas universitárias, no âmbito do Programa Nacional de 

Renda Mínima; (11) Estabelecer um novo marco legal para as Fundações de Apoio 

Institucional (FAI) criadas nas IES públicas, regulamentando suas atribuições na prestação de 

serviços às IES, ao setor produtivo e à sociedade; (12) Envolver as universidades nos 

programas de apoio e difusão tecnológica às micros, pequenas e médias empresas.  

Antes da ampliação de vagas nas universidades públicas, o governo petista tratou de 

atender duas das determinações dos organismos internacionais numa política só: estimular a 

diferenciação institucional e ampliar os investimentos em instituições privadas, articuladas à 

demanda social por acesso à educação superior 118, através da medida provisória n° 213/2004, 

que instituiu o Programa Universidade para Todos (ProUni), posteriormente aprovado na 

forma da Lei n°11.096/2005. O programa foi apresentado em 2004 como a principal iniciativa 

para garantir o acesso à educação superior, defendido com base em dois argumentos básicos: 

os baixos índices de acesso à educação superior na faixa etária de 18 a 24 anos (naquele 

                                                 
118  Nas universidades públicas, a primeira iniciativa para popularizar o acesso à educação superior foi a 

formulação do Projeto de Lei nº 3.637/2004, que instituía o sistema especial de reserva de vagas para estudantes 

egressos de escolas públicas, em especial negros e indígenas, nas instituições públicas federais de educação 

superior. O Projeto colocava que cada IFES deveria reservar, no mínimo, 50% de suas vagas para estudantes que 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, sendo que parte dessas vagas serão 

preenchidas por uma proporção mínima de autodeclarados negros e indígenas. O Projeto só foi aprovado em 

agosto de 2012, na forma da Lei nº 12.711, incluindo as pessoas com deficiência nas reservas de vagas.  
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período girava em torno de 9%) e a grande quantidade de vagas ociosas em instituições 

privadas, graças ao alto índice de evasão por inadimplência. Cabe destacar que o primeiro dos 

argumentos visava atender também uma das metas do PNE (2001 – 2010) que determinava a 

oferta de educação superior para, pelo menos, 30% dos brasileiros na faixa etária de 18 a 24 

anos até o final da década. 

Por intermédio do ProUni, as vagas ociosas seriam aproveitadas por meio da 

concessão de bolsas para estudantes de baixa renda familiar (inicialmente, com renda per 

capita de até um salário mínimo). Essas bolsas poderiam ser integrais ou parciais de 50% ou 

25% 119 , em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições 

privadas com ou sem fins lucrativos. Além do critério de renda familiar, as bolsas seriam 

destinadas:  

I - a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede 

pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; 

II - a estudante portador de deficiência, nos termos da lei; 

III - a professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, 

normal superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da 

educação básica, independentemente da renda [...] (BRASIL, 2005).  

 Em troca da reserva de vagas, as instituições privadas com fins lucrativos120 teriam 

algumas isenções de tributos, inicialmente: o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Contribuição Social para o Financiamento da 

Seguridade Social e a Contribuição para o Programa de Integração Social. Para aderir ao 

Programa, a instituição privada precisa assinar um termo de adesão com vigência de dez anos, 

cumprindo-lhe oferecer, no mínimo, um bolsa integral para cada nove alunos121 regularmente 

matriculados. Além do ProUni, outras iniciativas foram tomadas visando aumentar o acesso à 

educação superior pelo viés privatista, como a ampliação do FIES e a renegociação de dívidas 

dos inadimplentes com o programa de crédito educativo CREDUC.  

                                                 
119 Após pressões de setores das instituições privadas, foram realizadas alterações no formato inicial do projeto 

de lei, em especial: (1) A bolsa integral será concedida a brasileiros não portadores de diploma de curso superior, 

“[...] cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1 (um) salário mínimo e 1/2 (meio)” 

(BRASIL, 2005); (2) As bolsas parciais de 50% ou 25% são concedidas a brasileiros não portadores de diploma 

de curso superior “[...] cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 3 (três) salários-mínimos” 

(BRASIL,2005); (3) no termos de adesão ao ProUni, a inclusão do termo “regularmente pagantes” na referência 

de quantidade de alunos matriculados por bolsa oferecida.  
120 Conforme ressalta Lima (2007, p.172), no caso de instituições sem fins lucrativos, que já possuíam isenções 

de impostos federais, teriam que reservar 20% das matrículas em cursos de graduação ou sequencial de formação 

específica para o ProUni.    
121 Atualmente, o termo de adesão estabelece a razão de no mínimo uma bolsa integral para o equivalente 10,7 

estudantes regularmente pagantes e devidamente matriculados ao final do correspondente período letivo anterior.  
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Em resumo, concordamos com Lima (2007, p.173) ao afirmar que o ProUni é mais 

uma modalidade de parceria público-privada com objetivo de resolver a crise de 

inadimplência vivenciada pelo setor privado de educação superior, em virtude do aumento dos 

valores de mensalidades ou anuidades e do nível de empobrecimento progressivo dos 

trabalhadores. Na época de sua aprovação, conforme afirmar Leher (2004), caso todas as 

instituições privadas aderissem ao Programa, haveria um subsídio superior a R$ 2 bilhões/ano, 

sem contar os cerca de R$ 1 bilhão do FIES. O autor destaca ainda que, citando um estudo 

realizado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior, com apenas R$ 1 bilhão seria possível generalizar o estudo noturno nas IFES, 

criando aproximadamente 400 mil novas vagas. Caso fosse investido o total de verbas 

públicas direcionadas às instituições privadas, seria possível criar mais de um milhão de 

novas vagas. Os resultados do estudo realizado por Costa e Ferreira (2017), ao analisar o 

volume de isenção fiscal decorrente do ProUni no período entre 2006 a 2012, apontaram que 

durante esse período chegou-se a um volume total de R$ 3.621.382.027,00 em isenções, ou 

seja, a não arrecadação de mais de 3 bilhões de reais por parte da União.  

Além de beneficiar os responsáveis diretos pelas instituições privadas, o ProUni, assim 

como o FIES, revelaram-se como facetas da hegemonia do capital financeiro, amparado pelo 

capital portador de juros e pelo capital fictício. É o que argumenta Leher (2015, p. 25), 

apontando que, ao analisar os investimentos estrangeiros diretos por meio dos fundos de 

investimentos de participação, há uma forte concentração em aquisições de empresas 

educacionais. Essa tendência demonstra o potencial lucrativo do serviço educacional, ainda 

mais quando este é lastreado pelo fundo público:   

 

Desde 2009, a Itaú Corretora sustentava que “o Fies será principal driver122 

do setor nos próximos anos”. O governo Lula acatou a demanda empresarial 

de redução da taxa de juros dos empréstimos, o que significa maiores 

subsídios públicos para cobrir o diferencial entre a taxa Selic123 de juros e a 

praticada no chamado Financiamento ao Estudante, que poderá ter acesso a 

crédito com juros de 3,4% ao ano (antes era 6,5 e 9% ao ano), e, não menos 

importante, para cobrir a inadimplência de muitos jovens que não 

encontraram empregos após o término do seu curso (LEHER, 2015, p.32-

33).   

 

                                                 
122 Diz respeito a fatores direcionadores que mais afetam numa empresa, por exemplo, o fluxo de caixa e, por 

consequência, o valor da empresa.  
123 “Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo 

Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de 

juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras” (BANCO CENTRAL, s.d.).   
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 Neste cenário, o setor controlado pelos fundos de investimento cresceu, alcançando 

um patamar inédito de concentração e monopolização. Diferentemente das instituições 

privadas sob controle familiar, na medida que os grupos educacionais que lideram o mercado 

pertencem a fundos de investimentos, a educação deixa de ser o fim e passa a ser apenas o 

meio para a valorização do valor, no caso em questão, dos fundos de investimentos, que 

podem a qualquer momento migrar para outros serviços ou atividades industriais, seja no 

Brasil ou em qualquer outra nação.  

 O direcionamento dos fundos de investimento para aquisições e fusões no Brasil, 

diante da instabilidade financeira no contexto da crise de 2008, convergiram de maneira 

intensa para a educação a partir de 2010: 

 

Com efeito, entre 2008 e 2011 aconteceram 89 aquisições, mobilizando 

R$ 5,5 bilhões (sendo R$4,2 bilhões em 2010 e 2011). As maiores e mais 

importantes organizações de ensino superior pertencem a um pequeno grupo 

de fundos de investimentos, como Carlyle, Advent, Pactual, GP Investments, 

Actis, Pátria, BR investimentos e Credit Suisse. O processo monopólico é 

evidente. Quatro grandes grupos controlam um terço das matrículas 

presenciais dos estudantes de nível superior: Laureate, Estácio de Sá, Kroton 

Anhanguera, Anima/Unip. [...] Cabe salientar que, com a fusão Kroton 

Anhanguera, resultou uma corporação com mais de 1 milhão de estudantes, 

sendo a 17º maior empresa da Bovespa, com valor de mercado de 

aproximadamente R$ 25 bilhões (LEHER, 2015, p.33).   

 

 A principal expressão da convergência dos investimentos públicos visando a expansão 

do setor privado de educação superior foi o seu rápido crescimento no número de matrículas 

em cursos presenciais em relação ao total de matrículas, conforme pode ser visto na tabela 6:  

 
Tabela 6 – Evolução do número de matrículas de graduação presencial, por categoria administrativa 

(Brasil, 2002-2016) 

(Continua)  

Ano Total presencial Público Privado 

2002 3.479.913 1.051.655 2.428.258 

2003 3.887.022 1.136.370 2.750.652 

2004 4.163.733 1.178.328 2.985.405 

2005 4.453.156 1.192.189 3.260.967 

2006 4.676.646 1.209.304 3.467.342 

2007 4.880.381 1.240.968 3.639.413 

2008 5.080.056 1.273.965 3.806.091 

2009 5.115.896 1.351.168 3.764. 728 

2010 5.449.120 1.461.696 3.987.424 
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Tabela 6 – Evolução do número de matrículas de graduação presencial, por categoria administrativa 

(Brasil, 2002-2016) 

(Continuação) 

Ano Total presencial Público Privado 

2011 5.746.762 1.595.391 4.151.371 

2012 5.923.838 1.715.752 4.208.086 

2013 6.152.405 1.777.974 4.374.431 

2014 6.486.171 1.821.629 4.664.542 

2015 6.633.545 1.823.752 4.809.793 

2016 6.554.283 1.867.477 4.686.806 

2002-2016∆% 88,3 77,6 93 

Fontes: MEC/INEP – Censo da Educação Superior 2011 – Resumo Técnico (2002 a 2011); 

MEC/INEP – Censo da Educação Superior 2016 – Resumo Técnico (2012 a 2016).   
  

 Conforme dados expostos na tabela 6, no período entre 2002 a 2016 as matrículas em 

cursos de graduação presencial nas instituições privadas de educação superior quase dobraram, 

com crescimento de 93%. Se em 2002, as instituições privadas já eram as principais fontes de 

matrículas de nível superior no país, com 69,8% das matrículas, em 2016, mesmo com o 

crescimento geral do número de matrículas, as instituições privadas ainda lideravam, 

contando com 71,5% das matrículas. Considerando também as matrículas em cursos à 

distância, os dados são ainda mais alarmantes. Sobre a expansão de cursos EAD, vejamos a 

tabela 7:  

 

Tabela 7 – Evolução do número de matrículas de graduação à distância, por categoria administrativa 

(Brasil, 2002-2016) 

(Continua) 

Ano Total à distância Público Privado 

2002 40.714 34.322 6.392 

2003 49.911 39.804 10.107 

2004 59.611 35.989 23.622 

2005 114.642 54.515 60.127 

2006 207.206 42.061 165.145 

2007 369.766 94.209 275.557  

2008 727.961 278.988 448.973 

2009 838.125 172.696 665.429 

2010 930.179 181.602 748.577 

2011 992.927 177.924 815.003 

2012 1.113.850 181.624 932.226 
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Tabela 7 – Evolução do número de matrículas de graduação à distância, por categoria administrativa 

(Brasil, 2002-2016) 

 

(Continuação) 

Ano Total à distância Público Privado 

2013 1.153.572 154.553 999.019 

2014 1.341.842 139.373 1.202.469 

2015 1.393.752 128.393 1.265.359 

2016 1.494.418 122.601 1.371.817 

2002-2016∆% 3.570,5 257,2 21.361,5 

Fontes: MEC/INEP – Censo da Educação Superior 2011 – Resumo Técnico (2002 a 2011); 

MEC/INEP – Censo da Educação Superior 2016 – Resumo Técnico (2012 a 2016). 

 

 Seguindo o receituário do Banco Mundial (1994), sobre o qual defendia-se que a 

educação à distância pode ser eficaz para o acesso à educação superior aos grupos 

desfavorecidos e para a formação continuada de professores em serviço, os governos Lula e 

Dilma impulsionaram o ensino à distância de uma forma nunca antes vista, conforme 

retratamos na tabela acima. Cabe destacar que, assim como nos cursos de graduação 

presencial, o ensino privado hegemoniza a oferta de matrículas em cursos a distância, 

chegando a ofertar desde 2014 mais de um milhão de matrículas nesta modalidade de ensino. 

Os índices de crescimento na oferta de matrícula também impressionam. Em menos de 15 

anos, a oferta total teve um crescimento de 3.570,5%, enquanto a oferta de matrículas em 

cursos privados cresceu 21.361,5%, mostrando ser esse um negócio extremamente lucrativo.  

 O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no ensino à distância 

sustentou-se (sobretudo no discurso do MEC) a partir de uma promessa integradora da 

educação. A educação seria o agente integrador dos países periféricos com o processo de 

globalização econômica e à sociedade da informação e a utilização das TICs, por sua vez, é 

apresentada como “[...] o passaporte da educação para a sociedade da informação” (LIMA, 

2007, p.183). O discurso da inevitabilidade do uso das tecnologias na educação surge sob o 

pretexto de não a tornar obsoleta. No mesmo sentido, a capacitação tecnológica será o 

passaporte – a partir do desenvolvimento de habilidades e competências – para cada indivíduo 

superar o “analfabetismo tecnológico” e conquistar sua empregabilidade, numa sociedade em 

que a formação é colocada como fator estratégico para o desenvolvimento, a produtividade e a 

competitividade.  

 Neste processo de reformulação da educação superior, foram divulgados ao longo de 

2004 e 2006 várias versões do anteprojeto de Lei da Reforma da Educação Superior, que 

estabelecia normas gerais e regulava o Sistema Federal de Educação Superior. Cabe destacar 
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que nenhuma dessas versões apontava para uma ruptura da concepção de universidade como 

atividade não-exclusiva do Estado. Contudo, a principal iniciativa do governo Lula no âmbito 

da educação superior só viria em 2007, com a aprovação da Lei n° 6.096, de 24 de abril, que 

instituía o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais: o REUNI.  

 Articulado ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o REUNI apontava 

como principais metas globais a elevação gradual das taxas de conclusão média dos cursos de 

graduação presenciais para 90% e da razão alunos de graduação em cursos presenciais por 

professor para 18/1, ao final de cinco anos, a contar do início da assinatura do plano. 

Conforme diagnóstico do governo federal, as turmas possuíam, em geral, “[...] reduzido 

número de estudantes em componentes curriculares cuja natureza não requer essa baixa 

relação professor/aluno, predominando o padrão de formação em pequenos grupos” (BRASIL, 

2007b). Havia também uma subutilização do espaço físico das universidades, com 

“considerável ociosidade” no período noturno e os índices de evasão estudantil eram elevados. 

Visando superar tais problemas, o programa estabelece algumas metas, que deveriam ser 

alcançadas conforme 7 diretrizes (BRASIL, 2007a):  

 

1. Redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas 

de ingresso, especialmente no período noturno;  

2. Ampliação da mobilidade estudantil, mediante ao aproveitamento de créditos e 

a circulação de estudantes entre instituições, cursos e programas de educação 

superior;  

3. Revisão de estrutura acadêmica, com reorganização de cursos de graduação e 

atualização de metodologias de ensino-aprendizagem; 

4. Diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não voltadas 

à profissionalização precoce e especializada; 

5. Ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil;  

6. Articulação entre a graduação e a pós-graduação e da educação superior com a 

educação básica.  

 

Quanto ao financiamento do Programa, o MEC alocaria recursos financeiros para as 

Universidades Federais que elaborassem seus planos de reestruturação, comtemplando três 

eixos: construção e readequação de infraestrutura; compra de bens e serviços necessários ao 

funcionamento de novos regimes acadêmicos e; despesas de custeio e pessoal associadas à 
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expansão das atividades. Os planos de reestruturação apresentados e aprovados pelo MEC 

seriam viabilizados financeiramente a partir do ano de 2008, através da assinatura de um 

termo de pactuação de metas, firmado entre o MEC e as universidades participantes.  Havia 

uma projeção total de investimentos entre 2008 e 2011 de 2 bilhões de reais. Considerando as 

metas globais, o programa orientava que a elevação da taxa de conclusão seria resultante de 

uma administração eficiente das vagas ociosas, a partir da flexibilização curricular e o 

favorecimento da mobilidade estudantil entre cursos e instituições diferentes, inclusive com 

aproveitamento de créditos. Quanto ao aumento da relação professor/aluno, o programa 

recomendava levar em conta a qualidade e o maior envolvimento da pós-graduação da 

instituição em cursos de graduação.  

Assim como em outras políticas implementadas no Brasil, o Reuni teve forte 

inspiração da chamada “Declaração de Bolonha”, assinada em 19 de junho de 1999 pelos 

ministros da educação de 29 países europeus. A Declaração de Bolonha apontava como 

objetivos gerais: competitividade do Sistema Europeu de Ensino Superior e a 

mobilidade/empregabilidade no espaço europeu. Para alcançar os objetivos gerais, a 

Declaração definiu como objetivos específicos: adoção de um sistema de graus de acessível 

leitura e comparação; adoção de um sistema essencialmente baseado em dois ciclos principais, 

a graduação e a pós-graduação; estabelecimento de um sistema de créditos; promoção de 

mobilidade, ultrapassando obstáculos ao efetivo exercício da “livre mobilidade”; 

estabelecimento de critérios e metodologias comparáveis de avaliação e; promoção das 

necessárias dimensões europeias de educação superior.  

Para além de um sistema universitário compatível entre as nações europeias, buscava-

se com a Declaração de Bolonha elevar a competitividade internacional do sistema europeu 

do ensino superior e, politicamente, “[...] promover o sistema europeu do Ensino Superior em 

todo o mundo” (DECLARAÇÃO DE BOLONHA, 1999). Para criar um espaço europeu de 

educação superior que fosse altamente integrado e competitivo, seria necessário um 

movimento convergente em torno de um sistema, sujeito as mesmas orientações e regras, 

criando uma competição interna sob critérios comuns e comparáveis.  

 

Um mercado competitivo de educação superior requer um mínimo de 

regulação relativa ao estabelecimento das grandes regras do jogo 

competitivo e da inclusão das instâncias competidoras, da estrutura comum 

dos serviços a prestar, dos critérios de avaliação da sua qualidade e da 

informação a prestar aos consumidores (LIMA, AZEVEDO e CATANI, 

2017, p.31). 
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A constituição de um sistema competitivo, na medida que padroniza a partir da 

convergência normativa (indispensável à integração das instituições), acaba orientando para 

divergência competitiva e diferenciadora, baseada na rivalidade interinstitucional, tanto dentro 

quanto fora do país. Não muito diferente, o REUNI propôs a reforma das IFES através de um 

maior suporte no financiamento para as universidades que aderissem ao programa. As 

condições foram justificadas com o objetivo de estimular a concorrência entre as 

universidades federais sem, contudo, considerar suas diferenças institucionais. Outro 

agravante diz respeito a lógica empresarial em que o financiamento do Programa está 

vinculado, condicionado ao cumprimento de metas previamente estabelecidas124. A partir da 

submissão da educação às finanças, o REUNI estabeleceu-se no interior de sua limitada 

disposição orçamentária, não havendo garantias de manutenção do financiamento e da 

continuidade de atividades desenvolvidas nas universidades.   

Ainda que se sustentasse a partir de pautas concretas, os formuladores do REUNI 

desconsideraram o alto grau de sucateamento geral das universidades, a diferenciação 

institucional entre as mesmas e o déficit significativo de professores. O quadro supracitado 

inevitavelmente fez com que muitas universidades elaborassem seus planos de reestruturação, 

a fim de disputar os recursos do programa. Passado o seu período de vigência, vejamos então 

alguns dos seus efeitos a partir das metas globais estabelecidas. 

No tocante ao aumento da razão de alunos matriculados por professor em cursos de 

graduação presencial, historicamente esta relação se estabelecia numa média de até 10 alunos 

por professor na graduação. Esta razão levava em consideração as atribuições adicionais do 

professor para além do ensino, como as atividades de extensão, de pesquisa, participação em 

conselhos universitários, entre outras funções. Contudo, em virtude do déficit de professores 

já existente na maioria das instituições (mesmo com o ligeiro aumento nas contratações), o 

que se viu durante este período foi um descompasso entre o aumento das matrículas e a 

entrada de novos professores, situação agravada nas instituições menos tradicionais e com 

programas de pós-graduação menos consolidados.  

É importante salientar, conforme destaca o ANDES-SN (2007), que a razão média de 

estudantes por professor nos cursos de graduação não é a mesma coisa que o número de 

alunos por classe, que tende a ser três vezes maior125, em função de cada estudante cursar 

                                                 
124 “Art. 6o - A proposta, se aprovada pelo Ministério da Educação, dará origem a instrumentos próprios, que 

fixarão os recursos financeiros adicionais destinados à universidade, vinculando os repasses ao cumprimento das 

etapas” (BRASIL, 2007a). 
125 Para compreender melhor essa relação, Tonegutti e Martinez (2007) formularam uma situação hipotética, em 

que há uma razão de 10 alunos por professor em um determinado curso. Este mesmo curso está estruturado em 4 
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várias disciplinas de maneira simultânea e haver cursos de tempo integral ou que demandam 

atividades experimentais ou de atendimento individualizado. Aumentar a razão 

aluno/professor sem levar em consideração as variadas atribuições do trabalho docente em 

educação superior implica em aumentar o número de ingressantes por meio de uma 

sobrecarga aos docentes.  

Conforme levantamento publicado pelo ANDES-SN (2013a), na Universidade Federal 

de Alagoas (UFAL), por exemplo, dados apresentados pelo comando de greve docente no ano 

de 2012, mostraram que, entre 2005 e 2010, a instituição expandiu suas matrículas em 129%, 

enquanto a contratação de professores e técnicos não acompanhou o ritmo da expansão, tendo 

crescido apenas 33% e 5,5%, respectivamente. Na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o 

comando de greve local também constatou que o número de matrículas na instituição cresceu 

de 12.997 em 2007 para 19 mil em 2012, representando um aumento da razão professor-aluno 

de 1/15 para 1/28, variando para mais ou menos a depender da área de concentração dos 

cursos. Os 34 dossiês apresentados ao ANDES-SN, elaborados por várias seções sindicais, 

comprovam a falta de meios materiais e humanos para a realização da expansão com 

qualidade das instituições federais de educação superior.  

A segunda meta global do programa estabelecia a elevação gradual das taxas de 

conclusão média dos cursos de graduação presencial para 90%. Analisando de maneira 

genérica, para alcançar um aumento nas taxas de conclusão é necessário que as taxas de 

reprovação média alcancem valores muito abaixo do que as condições objetivas de trabalho e 

estudo permitem. Baixas taxas de reprovação estão relacionadas a um atendimento mais 

individualizado dos alunos por parte do professor. Portanto, o aumento das taxas de conclusão 

até 90% é incompatível com a razão aluno/professor de 18/1, conforme estabelece o REUNI. 

Vejamos então como se estabeleceu nos últimos anos a relação entre os ingressantes e os 

concluintes:  

 

                                                                                                                                                         
anos, com 5 disciplinas anuais, de 4 horas/aula cada uma. Se em cada vestibular ingressassem no curso 50 

estudantes, em condições ideais, teríamos um total de 200 estudantes matriculados no curso, distribuídos pelos 4 

anos, além de um total de 20 disciplinas. Caso houvesse um professor responsável por cada disciplina, teremos 

um total de 20 professores, estabelecendo a razão de 10 estudantes por professor (200/20). Notem que, se 

considerarmos apenas as atividades de ensino, cada professor está atendendo 50 alunos e não 10. Para que cada 

professor possa cumprir no mínimo 8 horas semanais de aula, as disciplinas poderiam ser organizadas em duas 

turmas de 25 alunos, com 4 horas/aula cada uma, totalizando as 8 horas semanais de aula. Se desejássemos 

aumentar a razão aluno/professor de 10 para 18, conforme estabelece o REUNI, seria necessário elevar o 

ingresso para 90 estudantes, totalizando 360 ao longo dos 4 anos (360/20). Cada uma das duas turmas passaria a 

ter 45 estudantes e cada professor estaria atendendo 90 estudantes. Se quiséssemos manter uma média próxima 

de 25 alunos por turma, seria necessário abrir 4 turmas para cada disciplina e o professor passaria a ministrar 16 

horas semanais de aula.   



190 

  

Tabela 8 –  Número de ingressantes e concluintes de graduação presencial em Instituições Federais de 

Ensino Superior e taxa de conclusão de curso (Brasil, 2002 – 2016) 

Ano Ingressantes Concluintes TCG% 

2002 - 71.285 - 

2003 150.211 84.341 - 

2004 160.846 88.098 - 

2005 143.731 86.011 - 

2006 161.509 83.686 - 

2007 172.334 89.257 - 

2008 186.043 84.036 56 

2009 223.624 91.576 57 

2010 269.216 93.442 65 

2011 282.007 98.383 60,9 

2012 300.453 96.270 55,9 

2013 299.203 107.792 57,9 

2014 311.536 119.988 53,6 

2015 322.083 124.601 46,3 

2016 327.474 136.598 48,4 

2002-2016∆% 118 91,6 - 

Nota: não tivemos acesso ao número total de ingressantes em 2002, apenas os ingressantes por 

processo seletivo. Fontes: MEC/INEP – Censo da Educação Superior 2011 – Resumo Técnico 

(concluintes em 2002); MEC/INEP – Censo da Educação Superior 2012 – Resumo Técnico (2003 a 

2012); MEC/INEP – Censo da Educação Superior 2016 – Resumo Técnico (2013 a 2016).  

 

Ao analisarmos os dados expostos na tabela 8, podemos concluir que embora tenha 

ocorrido um aumento geral no número de alunos concluintes de cursos de graduação, a 

impossibilidade de alcançar as metas estabelecidas pelo programa se devem a uma série de 

fatores, como a superlotação de salas de aula, a ausência de projeto e continuidade de 

iniciativas no tocante a permanência estudantil e a precarização das condições de trabalho na 

maioria das universidades. Quanto às taxas de conclusão de curso (TCG126), confirmou-se o 

que já era esperado. Apesar do aumento entre 2008 e 2010, as TCGs vem caindo desde 2011, 

ano da finalização do REUNI. Mesmo em seu momento de maior ascensão, a meta 

estabelecida ainda esteve bem distante de ser alcançada.  

                                                 
126 Conforme o documento de diretrizes gerais do REUNI (2007b), a taxa de conclusão de cursos de graduação é 

calculada pela relação entre o total de diplomados nos cursos de graduação presencial (DIP) num determinado 

ano e o total de ingressos numa instituição cinco anos antes (ING5).  
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Um fator agravante para o não cumprimento das metas tem sido a não compatibilidade 

entre o financiamento e as demandas geradas pelo processo de expansão. Após um 

crescimento dos valores investidos entre 2008 e 2013 (crescimento de 174,3% no orçamento 

empenhado), houve uma queda de 28,5% no orçamento empenhado entre 2013 e 2017, 

conforme expomos no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 - Repasses do governo às universidades federais (Brasil, 2008 – 2017) 

Ano Orçamento previsto Orçamento empenhado 

2008 3.320.821.609 3.158.122.818 

2009 5.160.813.000 4.670.658.085 

2010 5.872.693.845 5.765.213.098 

2011 8.249.306.497 7.679.152.395 

2012 7.990.134.518 7.999.495.621 

2013 8.684.354.836 8.663.980.074 

2014 9.015.193.932 7.783.814.658 

2015 8.894.268.544 6.851.889.845 

2016 7.912.694.973 7.337.586.274 

2017 6.626.028.446 6.194.763.357 

Nota: valores em R$ 1,00. 

Fonte: Moreno (2018), a partir de levantamento feito pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

do MEC (SPO). 

 

Os valores acima mencionados dizem respeito aos repasses do MEC em verbas de 

manutenção das atividades, como para o pagamento de contas de água e luz, serviços de 

segurança e limpeza (terceirizados), manutenção de prédios, ajuda de custo em viagens, entre 

outras despesas. A queda nos repasses de investimentos trouxe sérios rebatimentos às 

universidades, como por exemplo, os casos da UFBA127 e UFF128, que passaram por cortes de 

energia por falta de pagamento.  

                                                 
127 Conforme matéria publicada pelo Jornal Correio (2015), algumas unidades da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) tiveram um corte de energia na manhã do dia 27/07/2015. O Corte foi causado por falta de pagamento. 

A UFBA informou por meio de sua assessoria que somente o prédio da Politécnica ficou sem energia, mas que 

seria religado no mesmo dia. Houve também ameaça de corte no prédio da Reitoria, mas não foi concretizado. 

Em entrevista, o reitor em exercício João Carlos Salles afirmou que eleger quais contas seriam pagas em cada 

mês, diante do repasse de menos de 40% da verba prevista para a instituição e de um déficit de R$ 25 milhões 

referentes à execução orçamentária do ano anterior.   
128 Conforme matéria publicada pelo portal G1 (2017), a Reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

teve um corte do fornecimento de energia elétrica no dia 12/12/2017, devido ao não pagamento de faturas. A 

Reitoria da Universidade confirmou o corte no abastecimento e alegou que a interrupção ocorreu que a 

interrupção ocorreu porque o Ministério da Educação (MEC) não repassou verba ao financeira da UFF. Segundo 

a concessionária de energia elétrica, a dívida da universidade com a distribuidora já ultrapassa R$ 15 milhões.   
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Outro foco do governo visando a redução de custos com as universidades federais diz 

respeito aos custos obrigatórios, especialmente a folha salarial de servidores técnicos-

administrativos e professores, assim como as despesas com seguridade e à previdência social. 

Com a regulamentação dos fundos complementares de previdência, conforme já citamos, 

restava encaminhar a proposta de previdência complementar para servidores públicos federais. 

Em que pese a forte resistência das entidades nacionais de servidores públicos federais, 

impedindo as tentativas anteriores de que a regulamentação da matéria se tornasse Lei, o PL 

nº 1992/2007, formulado e enviado ao Congresso no governo Lula, foi aprovado na forma da 

Lei n° 12.618, de 30 de Abril de 2012, já no governo Dilma Rousseff.  

A Lei acima mencionada, além de instituir o Regime de Previdência Complementar 

(RPC) para os servidores públicos federais, autorizou a criação de três Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar com o intuito de administrar o plano de benefício dos servidores 

dos três poderes: Executivo, Judiciário e Legislativo. A Funpresp – Exe trata-se de um regime 

privado, facultativo, de contribuição definida, podendo se organizar na forma de entidade 

aberta (bancos e seguradoras) ou entidade fechada (fundos de pensão) e se baseia na 

constituição de reservas. Conforme salienta o ANDES-SN (2013b), apesar de ser definida 

como previdência complementar, não se pode confundir com a previdência social, pois além 

de ser facultativo, sua sustentação depende dos investimentos feitos com o dinheiro dos 

trabalhadores no mercado financeiro, sem as garantias da previdência social oficial. Portanto, 

caso haja perdas nas aplicações financeiras, o Estado não poderá ser acionado para indenizar 

os trabalhadores vinculados ao regime de previdência complementar. Ou seja, no Funpresp o 

servidor sabe o quanto vai contribuir, mas não sabe o quanto irá receber.  

Os planos de carreira também foram ajustados, a fim de criar mecanismos que 

articulassem a progressão e promoção de carreira à indicadores de desempenho, aumentando a 

regulação sobre o trabalho docente a partir da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012. A 

referida Lei dispõe sobre a estruturação dos planos de carreira e cargos de magistério federal 

para o magistério superior, magistério de ensino básico, técnico e tecnológico e cargos 

isolados de provimento efetivo, de nível superior, de professor Titular-Livre do magistério 

superior e do ensino básico, técnico e tecnológico. No ano seguinte à aprovação da Lei, o 

MEC estabeleceu, por meio de uma série de portarias, as diretrizes gerais para o processo de 

avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção de servidores pertencentes ao 

Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. A portaria n° 554, de junho de 2013, 

definiu a progressão e promoção para as classes de professores auxiliar, assistente, adjunto e 

associado da seguinte forma:  
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Quadro 3 – Diretrizes gerais para avaliação de desempenho, para fins de promoção e progressão, 

segundo a Portaria do MEC nº 554/2013. 

 

(Continua) 
PORTARIA MEC Nº 554/2013 (BRASIL, 2013a) 

Atividades a serem consideradas para progressão 

nas classes A (Adjunto, Assistente e Auxiliar), 

Classe B (Assistente), Classe C (Adjunto) e 

Classe D (Associado) 

Atividades a serem consideradas para acesso à 

classe D (Associado) e para progressão de um 

nível para o outro dentro da classe129  

I – desempenho didático, avaliado com a 

participação do corpo discente; 

II – Orientação de estudantes de Mestrado e 

Doutorado, de monitores, estagiários ou bolsistas 

institucionais, bem como de alunos em seus 

trabalhos de conclusão de curso; 

III – Participação em bancas examinadoras de 

monografia, de dissertações, de teses e de 

concurso público; 

IV – cursos ou estágios de aperfeiçoamento, 

especialização e atualização, bem como obtenção 

de créditos e títulos de pós-graduação stricto 

sensu, exceto quando contabilizados para fins de 

promoção acelerada; 

V – produção científica, de inovação, técnica ou 

artística; 

VI – atividade de extensão à comunidade, de 

cursos e de serviços; 

VII – exercício de funções de direção, 

coordenação, assessoramento, chefia e assistência 

na própria IFE ou em órgãos dos Ministérios da 

Educação, da Cultura e de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, ou outro relacionado à área de atuação 

do docente; 

VIII – representação, compreendendo a 

participação em órgãos colegiados na IFE ou em 

órgão dos Ministérios da Educação, da Cultura e 

da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou outro 

relacionado à área de atuação do docente, na 

condição de indicados ou eleitos; e 

IX – demais atividades de gestão no âmbito da 

IFE, podendo ser considerada a representação 

sindical, desde que o servidor não esteja 

licenciado nos termos do art. 92 da Lei n° 8112, 

de 1990. 

I – de ensino na educação superior, conforme art. 

44 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

assim compreendidas aquelas formalmente 

incluídas nos planos de integralização curricular 

dos cursos de graduação e pós-graduação da IFE; 

II – produção intelectual, abrangendo a produção 

científica, artística, técnica e cultural, 

representada por publicações ou formas de 

expressão usuais e pertinentes aos ambientes 

acadêmicos específicos, avaliadas de acordo com 

a sistemática da CAPES e CNPq para as 

diferentes áreas do conhecimento; 

III – de pesquisa, relacionada a projetos de 

pesquisa aprovados pelas instâncias competentes 

de cada instituição; 

IV – de extensão, relacionada a projetos de 

extensão aprovados pelas instâncias competentes 

de cada instituição; 

V –  de gestão, compreendendo atividades de 

direção, coordenação, assessoramento, chefia e 

assistência na IFE, ou em órgão dos Ministérios 

da Educação, da Cultura e da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, ou outro, relacionado à 

área de atuação do docente; 

VI – representação, compreendendo a 

participação em órgãos colegiados, na IFE, ou 

em órgão dos Ministérios da Educação, da 

Cultura e da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou 

outro, relacionado à área de atuação do docente, 

na condição de indicados ou eleitos; 

VII – demais atividades de gestão no âmbito da 

IFE, podendo ser considerada a representação 

sindical, desde que o servidor não esteja 

licenciado nos termos do art. 92 da Lei n° 8112, 

de 1990. 

VIII - outras atividades não incluídas no plano de 

integralização curricular de cursos e programas  

                                                 
129 Conforme estabelece o art. 8° da Portaria, “A avaliação de desempenho acadêmico para promoção à classe D, 

denominada Professor Associado, da Carreira do Magistério Superior, será realizada por comissão examinadora 

constituída especialmente para este fim, no âmbito de cada Instituição Federal de Ensino” (BRASIL, 2013). 

Além disso, para progressão à Classe D (Associado), o docente deverá comprovar obrigatoriamente a realização 

de atividades de ensino e produção intelectual, exceto em casos de ocupantes de cargo de direção e 

assessoramento, que nessa condição esteja dispensado da atividade constante no inciso I.  
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Quadro 3 – Diretrizes gerais para avaliação de desempenho, para fins de promoção e progressão, 

segundo a Portaria do MEC nº 554/2013. 

(Continuação) 

 oferecidos pela instituição, tais como orientação 

e supervisão, participação em banca examinadora 

e outras desenvolvidas na instituição pelas quais 

o docente não receba remuneração adicional 

específica. 

 

 Quanto a promoção à classe de professor Titular, a mesma foi regulamentada por meio 

de uma portaria do MEC específica, de n° 982, de outubro de 2013. Além dos requisitos já 

estabelecidos pela Lei n° 12.772/12, como a exigência de ter título de doutor, lograr a 

aprovação de memorial ou tese inédita e ter desempenho acadêmico, essa portaria exige em 

seu artigo 3° que no processo de avaliação para o acesso à Classe E (titular), “[...] deverá ser 

demonstrada excelência e especial distinção obrigatoriamente no ensino e na pesquisa ou 

extensão, conforme regulamentação do Conselho Superior da IFE” (BRASIL, 2013b). 

Vejamos então quais atividades devem ser consideradas:   

 

Quadro 4 – Diretrizes gerais para avaliação de desempenho, para fins de promoção à Classe E 

(Titular), segundo a Portaria do MEC nº 982/2013.  

 
Portaria MEC N° 982/2013 

Atividades a serem consideradas para acesso à Classe E (Titular) 

I – Atividades de ensino e orientação, nos níveis de graduação e/ou mestrado e/ou doutorado e/ou 

pós-doutorado, respeitado o disposto no art. 57 da Lei n° 9.394, de 1996; 

II – Atividades de produção intelectual, demonstradas pela publicação de artigos em periódicos e/ou 

publicação de livros/capítulos de livros e/ou publicação de trabalhos em anais de eventos e/ou de 

registros de patentes/softwares e assemelhados; e/ou produção artística, demonstrada também 

publicamente por meios típicos e característicos das áreas de cinema, música, dança, artes plásticas, 

fotografia e afins; 

III – Atividades de extensão, demonstradas pela participação e organização de eventos e cursos, pelo 

envolvimento em formulação de políticas públicas, por iniciativas promotoras de inclusão social ou 

pela divulgação do conhecimento, dentre outras atividades; 

IV – Coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e liderança de grupos de pesquisa; 

V – Coordenação de cursos ou programas de graduação ou pós-graduação; 

VI – Participação em bancas de concursos, de mestrado ou de doutorado; 

VII –  Organização e/ou participação em eventos de pesquisa, ensino ou extensão; 

VIII –  Apresentação, a convite, de palestras ou cursos em eventos acadêmicos; 

IX –  Recebimento de comendas e premiações advindas do exercício de atividades acadêmicas; 

X –  Participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem de produção intelectual e/ou artística; 

XI –  Assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à pesquisa, ao ensino ou à 

extensão; 

XII –  Exercício de cargos na administração central e/ou colegiados centrais e/ou de chefia de 

unidades/setores e/ou de representação; e 

XIII –  Outro indicador, a critério da IFES 
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Conforme é possível constatar em ambas as diretrizes gerais, as portarias partem de 

determinadas concepções políticas de universidade e de trabalho docente, que por sua vez vão 

recair na proposta de carreira. Nas propostas do MEC, tanto as universidades quanto os 

professores devem ser avaliados por aquilo que produzem, assim como nas empresas, a partir 

de padrões de qualidade estabelecidos de fora para dentro das instituições, ainda que os pesos 

de cada indicador de desempenho sejam definidos pelo Conselho Superior de cada instituição. 

Podemos constatar esse fato, por exemplo, no inciso II da avaliação de desempenho para 

progressão/promoção à classe de professor Associado, no qual propõe que as produções 

intelectuais devem ser “[...] avaliadas de acordo com a sistemática da CAPES e CNPq para as 

diferentes áreas do conhecimento” (BRASIL,2013a).  

Uso do padrão CAPES/CNPq de avaliação como referência submete a carreira docente 

aos ditames regulatórios das agências de fomento, de modo que a progressão de carreira 

demanda quase que inevitavelmente a vinculação do professor a algum programa de pós-

graduação, que por sua vez também demandou políticas específicas visando adequar o 

professor à uma determinada lógica de produção científica, num quadro de redução geral de 

verbas.  

No tocante às políticas de C&T, seguindo a tendência de aproximar às universidades e 

centros de pesquisa aos setores empresariais130, o governo federal retomou o projeto de Lei de 

Inovação Tecnológica (LIT), formulado originalmente no governo FHC e aprovado ainda em 

2004, na forma da Lei n° 10.973. Conforme seu artigo 1º, esta Lei estabelece “[...] medidas de 

incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à 

capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do 

sistema produtivo nacional e regional do País” (BRASIL, 2004a). Organizava-se a partir de 

três eixos básicos: (1) estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de 

inovação; (2) estímulo à participação de universidades e centros de pesquisa em processos de 

inovação; (3) estímulo a inovação nas empresas.  

 Logo no primeiro eixo, a Lei garante a constituição de alianças estratégicas e o 

desenvolvimento de projetos em cooperação entre empresas, universidades/centros de 

pesquisa e entidades privadas sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, objetivando “[...]a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a 

transferência e a difusão de tecnologia” (BRASIL, 2004a). Dentre as formas de cooperação, 

comtemplava-se a formação e capacitação de recursos humanos, ações de “empreendedorismo 

                                                 
130A partir daquele momento, institucionalizado pela lei que regulamentava as parcerias público-privada. 
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tecnológico” e criação de “ambiente de inovação”, incluindo a incubação131 de empresas nas 

instituições de educação superior públicas e a utilização da infraestrutura, equipamentos e 

recursos humanos vinculados a essas instituições. Para qualquer inovação gerada, a “[...] 

propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá à empresa, na forma da 

legislação vigente e de seus atos constitutivos” (BRASIL, 2004a).   

 No que se refere ao segundo eixo, cabe um destaque importante no tocante a 

naturalização da concepção do professor-pesquisador como um agente empreendedor, 

conforme estabelece o artigo 14-A, e empresário, inclusive com direito a licença, conforme 

estabelece o artigo 15:  

 

Art. 14-A. O pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, 

inclusive aquele enquadrado em plano de carreiras e cargos de magistério, 

poderá exercer atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação em ICT ou em empresa e participar da execução de projeto 

aprovado ou custeado com recursos previstos nesta Lei, desde que observada 

a conveniência do órgão de origem e assegurada a continuidade de suas 

atividades de ensino ou pesquisa nesse órgão, a depender de sua respectiva 

natureza (BRASIL, 2004a). 

 

Art. 15. A critério da administração pública, na forma do regulamento, 

poderá ser concedida ao pesquisador público, desde que não esteja em 

estágio probatório, licença sem remuneração para constituir empresa com a 

finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação 

(BRASIL, 2004a).  

 

 Por fim, no terceiro eixo, o governo autorizava que os entes federativos, as 

universidades/centros de pesquisa e as agências de fomento incentivem a pesquisa e o 

desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas, mediante “[...] a 

concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura” (BRASIL, 2004a). 

Dentre os instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, podemos destacar os incentivos 

fiscais para o setor produtivo132 e a concessão de bolsas de estímulo à inovação e pagamento 

                                                 
131 Conforme classificação organizada por Marques (2018), das 5 maiores incubadoras de empresas, 3 estão 

instaladas em universidades públicas e uma em uma IES filantrópica, seguindo a seguinte ordem: (1) Cietec 

(Centro de Inovação, Empreendedorismo e tecnologia), vinculada à Universidade de São Paulo (USP); (2) 

Instituto Gênesis, ligada à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC – Rio); (3) Inova, ligada à 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); (4) Incubadora de Projetos Tecnológicos e Empresas do 

Inmetro, ligada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro); (5) Padetec (Parque de 

Desenvolvimento Tecnológico), ligada à Universidade Federal do Ceará (UFC).   
132 Posteriormente, em novembro 2005, foi sancionada a Lei nº 11.196/05, conhecida como “Lei do Bem”, que 

tinha como objetivo conceder incentivos fiscais às empresas que realizassem pesquisa e desenvolvimento de 

inovação tecnológica, visando aproximar a relação entre as universidades e institutos de pesquisa e o setor 

privado e potencializando os resultado em P&D. Dentre os benefícios concedidos às empresas, temos a dedução 

de 20,4% até 34% no IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido) dos dispêndios em P&D, a dedução de 50% no IPI na compra de máquinas e equipamentos destinados à 
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ao servidor público envolvido em atividades de inovação tecnológica no setor privado. Neste 

sentido, a privatização do recurso público por dentro da LIT fica patente, conforme afirma 

Leher (2004), na medida que os valores que deveriam estar sendo investidos diretamente nas 

universidades, na melhoria de salários de professores e demais funcionários, além das 

atividades de pesquisa, são utilizados para financiar docentes que pretendem se lançar ao 

mercado como empreendedores, sem riscos ou ônus para sua carreira profissional e a custo 

zero às empresas.  

 Além dos elementos acima mencionados, a LIT traz consigo uma nova concepção de 

carreira docente e de carreira de pesquisador público. Havia por trás das legislações que 

resultaram na fundação do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Regime Jurídico Único e 

do regime de dedicação exclusiva (DE) para professores, especialmente nos anos 1980, uma 

concepção de carreira docente e de pesquisador voltadas para entender e atender as demandas 

orientadoras do desenvolvimento científico e tecnológico do país, ainda sob uma perspectiva 

desenvolvimentista, centradas especialmente nas universidades, institutos e empresas públicas. 

A lógica de redução do papel público do Estado a partir dos anos 1990 subverteu essa 

concepção, mudando seu caráter visando atender as necessidades do mercado econômico 

reestruturado, sob definições genéricas e flexíveis, como “empreendedorismo inovador” e 

“gestão da inovação”. 

 Sobre o aspecto supracitado, o artigo 11133 da referida Lei permite que as instituições 

de ciência e tecnologia cedam seus direitos sobre a criação ao criador, para que este exerça em 

seu próprio nome ou a um terceiro, mediante a remuneração. Conforme argumenta o ANDES-

SN (2018), a inclusão do presente artigo recorre ao discurso da necessidade de romper as 

amarras burocráticas, à falta de dinamismo das instituições de educação superior, 

principalmente nas universidades públicas, e ausência de incentivos para pesquisadores, tanto 

de reconhecimento quanto de retorno financeiro pela criação. Dessa forma, tentam justificar a 

transferência do trabalho público do pesquisador para o setor privado, atendendo às demandas 

do mercado econômico.  

Quanto ao atrativo aos “criadores”, a Lei garante ao criador, em seu artigo 13, a 

participação de 5% a 33% sobre os ganhos econômicos, resultantes de contratos de 

transferência de tecnologia e de licenciamento para a outorga de direito de uso ou de 

exploração de criação. Ainda que possa se afirmar que os pesquisadores podem ou não ser 

seduzidos por esta proposta de ganho adicional, a tendência é que os novos professores que 

                                                                                                                                                         
P&D e a depreciação e amortização acelerada desses bens. 

133 Redação formulada pela Lei nº 13.243, de 2016.  
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estão ingressando nos últimos anos sejam cada vez mais empurrados para esse tipo de 

proposta, em virtude das perdas salariais acumuladas nos últimos anos e as mudanças no 

plano de carreira.  

 Assim como objetivava a Lei de Inovação Tecnológica, a formação de quadros para 

atender a setores não acadêmicos e a aproximação universidade/empresa também receberam 

destaque no V Plano Nacional de Pós-graduação (2005 – 2010), aprovado em dezembro de 

2004. O V PNPG definiu como objetivos a serem alcançados em seu período de vigência: (1) 

“fortalecimento das bases científica, tecnológica e de inovação; (2) A formação de docentes 

para todos os níveis de ensino; (3) A formação de quadros para mercados não acadêmicos” 

(BRASIL, 2004b, p.58-59).  

A definição desses objetivos baseou-se num diagnóstico do sistema de pós-graduação 

do país, destacando algumas debilidades, a saber: (1) a falta de planejamento para orientar o 

crescimento organizado do sistema; (2) as assimetrias e desigualdades regionais e estaduais, 

assim como nas áreas de conhecimento; (3) o descompasso entre o índice de matrículas e 

titulações e disponibilidade de bolsas; (4) número reduzido de programas de pós-graduação 

no Norte, Nordeste e Centro-Oeste em relação às suas respectivas populações; (5) falta de 

articulação entre as agências federais de fomento com as Fundações de Amparo à Pesquisa e 

as Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia; (6) baixa prioridade concedida aos doutores 

na admissão aos quadros docentes das IES; (7) reduzida disponibilidade de recursos 

financeiros para capacitação docente.  

A fim de alcançar os objetivos supracitados e superar as debilidades, o Plano propõe 6 

estratégias básicas:  

 

 Formação de Programas estratégicos específicos: Programas idealizados pelas 

agências de fomento a partir da consulta às universidades, institutos de pesquisa, o 

setor empresarial e demais setores envolvidos no desenvolvimento nacional que 

objetivem solucionar cada tipo de assimetria observada. A elaboração dos programas 

será precedida de um levantado de prioridades e competências existentes; 

 Ampliação da articulação entre agências para criar e apoiar os programas estratégicos 

específicos: potencializar a articulação estratégica entre a CAPES e o CNPq e o 

envolvimento da FINEP, por ser gestora dos fundos setoriais e promotora de políticas 

de investimentos estruturantes nas instituições de pesquisa e pós-graduação. Essas 

agências são responsáveis pela totalidade do investimento federal em bolsas de estudo 

e grande parte do apoio financeiro para custeio de programas de pós-graduação; 
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 Ampliação da articulação entre Agências Federais e os Governos dos Estados 

(Secretarias de Ciência e Tecnologia e Fundações de Apoio): O plano demanda um 

maior esforço das Agências Federais em parceria com os Governos dos Estados;  

 Ampliação da articulação entre as Agências Federais com o setor empresarial: As 

agências federais devem implementar novos instrumentos visando uma “efetiva 

parceria com o Setor empresarial” (BRASIL, 2004b, p.55). A nova política industrial 

demandará das empresas investimentos em recursos humanos de alto nível, que deverá 

ser formado pelos programas de pós-graduação; 

 Participação mais efetiva dos Fundos Setoriais na pós-graduação: muito embora tenha 

sido criado para representar um substancial aporte de recursos financeiros ao sistema 

nacional de pós-graduação, os Fundos Setoriais não estavam cumprindo essa função, 

entre outras razões, porque os recursos não estavam sendo liberados em sua totalidade. 

Caberia às agências federais garantir a otimização do uso desses recursos; 

 Definição de novas tipologias regionais para a pós-graduação: a fim de possibilitar 

uma melhor política indutora, recomenda-se a criação de uma nova tipologia regional, 

permitindo um diagnóstico e análise mais detalhada.   

 

No tocante ao financiamento, cabe aqui dois destaques importantes. O primeiro deles 

diz respeito à recomendação através do V PNPG que as instituições de educação superior 

institucionalizem regras para a aplicação da Lei de Inovação Tecnológica, de modo que tais 

regras possibilitassem “[...] estabelecer um percentual na gestão dos projetos em parceria com 

as empresas para manutenção dos programas tecnológicos. O mesmo se aplica às atividades 

de serviços para a manutenção dos programas profissionalizantes” (BRASIL, 2004b. p.57).  

O segundo diz respeito ao estímulo à parceria entre programas de pós-graduação e as 

empresas, “[...] na busca de suporte financeiro para ampliação do número de bolsas” 

(BRASIL, 2004b, p.58), especialmente em áreas estratégicas que participam de cadeias 

produtivas, “[...]visando a formar recursos humanos capazes de alavancar o desenvolvimento 

econômico e social” (BRASIL, 2004b, p.58). Ambas as recomendações apontam para uma 

maior submissão das universidades públicas aos interesses do capital, colocando o professor 

como agente dessa mediação, além de aprofundar as formas de não comprometimento do 

Estado com o financiamento da pesquisa nessas instituições.  

No tocante à avaliação, essa tendência se repete. Segundo o Plano, a qualidade dos 

programas deve ser aferida “[...] pela qualidade da produção científica e tecnológica dos 
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grupos de pesquisa que a compõem”, pelo “[...]número de doutores titulados que saíram da 

Iniciação Científica diretamente para o Doutorado” e a “[...] inserção da pós-graduação com o 

setor empresarial, para a especialização de funcionários de empresas através de cursos de 

Mestrado” (BRASIL, 2004b, p.63). Dentre os fatores que o documento defende que devem 

ser contemplados na avaliação, destacam-se além da interação da pós-graduação com o setor 

empresarial, a adoção de novos indicadores de incentivo a inovação, “[...] que estimem o 

aumento do valor agregado de nossos produtos e a conquista competitiva de novos mercados 

no mundo globalizado” (BRASIL, 2004b, p.64).  

A tendência à busca pela internacionalização da pós-graduação continuou sendo uma 

das principais metas da política nacional de C&T. No V PNPG, recomenda-se a cooperação 

internacional por intermédio das universidades, através da institucionalização do intercâmbio 

entre alunos e professores, permitindo inclusive “[...] a apresentação de projetos de captação 

de recursos junto às agências de fomento internacionais” (BRASIL, 2004b, p.62). Ou seja, 

para estimular a internacionalização seria necessário induzir os Programas à inovação e ao 

empreendedorismo.  

Conforme desenvolvemos no segmento anterior, no tocante à avaliação da CAPES 

(1998-2000), os programas que receberam conceitos 6 e 7 foram os que apresentaram 

melhores índices na produção intelectual em veículos de divulgação de circulação 

internacional. Na avaliação subsequente, referente ao triênio 2001-2003, observou-se uma 

maior preocupação quanto a precisão dos conceitos e indicadores de inserção internacional e 

padrão internacional. Neste sentido, a CAPES lançou um documento, síntese das discussões 

sobre a temática, fruto da 75º reunião de seu Conselho Técnico-Científico (CTC), realizada 

em julho de 2003. Para o CTC da CAPES, estas são as conceituações gerais sobre inserção 

internacional e padrão internacional: 

 
I – os temas inserção internacional e padrão internacional pertencem ao 

contexto da avaliação e são elementos indicativos de um perfil de excelência 

que poderá qualificar um programa ao conceito 6 ou 7;  

 

II – a inserção internacional é entendida tanto nos seus aspectos de inserção 

stricto sensu quanto nos seus aspectos de comparabilidade, ao estabelecer 

indicadores de comparação dos programas, dentro de cada área, com os 

programas estrangeiros de excelência da área de avaliação específica (padrão 

internacional);  

 

III – a inserção internacional apresenta (a) aspectos que são compartilhados 

por todas as áreas de avaliação e (b) aspectos que estabelecem indicadores 

de comparabilidade entre cada área e seus respectivos programas e sua área 

congênere no exterior e seus respectivos programas;  
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IV – a inserção internacional e o padrão internacional não estão desligados 

das evidências de impacto nacional das várias atividades do programa 

(BRASIL,2003). 

 

Quanto aos indicadores de inserção e padrão internacional, o documento em questão 

define quatro tipos:  

 

 Indicadores relativos a produção de circulação internacional: (a) publicação e 

produção artística de circulação internacional; (b) distribuição da produção 

intelectual/científica de forma equilibrada entre os docentes, referenciada em 

programas de destaque internacional sediados no exterior; (c) publicação qualificada 

de livros e capítulos de livro; (d) evidência de impacto na área de conhecimento do 

programa, como número de citações, impacto nacional (inclusive no tocante a políticas 

públicas), além de outros indicadores específicos da área. 

 Indicadores relativos a participações internacionais: (a) participações internacionais 

(incluindo associações, sociedades científicas e programas internacionais, participação 

em eventos científicos internacionais, colaborações internacionais em docência, 

consultoria e editoria de periódicos e participação como convidado em eventos 

internacionais); (b) participação em intercâmbios e convênios de cooperação 

internacional; (c) captação de recursos nacionais e internacionais em situação de 

competitividade em projetos de pesquisa.  

 Indicadores discentes: (a) participação de alunos estrangeiros no programa; (b) 

inserção acadêmica e profissional dos egressos do programa; (c) participação discente 

nas publicações do programa. 

 Indicadores diversos: (a) número expressivo de pesquisadores CNPq-nível 1 no 

programa; (b) premiações nacionais e internacionais qualificadas; (c) realização de 

eventos acadêmicos-científicos internacionais.   

 

Em outras palavras, conforme os elementos supracitados, o nível de inserção 

internacional de um programa passou a ser ainda mais decisivo quanto a referência de 

qualidade, sendo aferida por suas características que o qualificam como comparável aos 

melhores programas estrangeiros de sua área de conhecimento. A sobrevalorização da 

comparabilidade internacional acirrou ainda mais os embates entre as comissões de áreas e 

grandes áreas de conhecimento no estabelecimento de critérios de excelência e potencializou 
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os debates no interior das associações de pesquisa e pós-graduação, sendo ambos os efeitos 

expressões de resistências e articulações visando a conquista de espaço nos limites dos 

padrões qualitativos da pós-graduação brasileira.  

O contingenciamento de investimentos em C&T, contudo, continuou sendo o principal 

meio de regulação do sistema de pós-graduação brasileiro, tendo em vista que a maior parte 

das atividades de pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental são 

realizadas em instituições de educação superior, especialmente as universidades federais. Os 

dados da tabela 9, a seguir, mostram que no período entre 2003 e 2016, o governo federal 

destinou à Ciência e Tecnologia em média o correspondente a 0,15% do Produto Interno 

Produto (PIB) e 0,35% das despesas da União em todas as funções:  

 

Tabela 9 – Recursos destinados à Ciência e Tecnologia em relação ao percentual do PIB e às despesas 

da União (todas as funções) (Brasil, 2003 – 2016) 

Ano PIB Despesas da União 

(Todas as funções) 

Despesas Ciência e Tecnologia 

R$ % em 

relação 

ao PIB 

% em 

relação às 

Despesas 

da União 

2003 3.787.032.674.374 1.932.052.279.786 4.393.782.225 0,12 0,23 

2004 4.048.551.198.358 1.878.075.298.957 5.391.338.683 0,13 0,29 

2005 4.200.167.830.880 2.141.684.336.513 6.336.215.701 0,15 0,30 

2006 4.475.167.751.560 2.198.554.141.141 7.091.352.684 0,16 0,32 

2007 4.874.928.791.594 2.193.143.580.836 7.755.643.357 0,16 0,35 

2008 5.273.572.998.949 2.134.730.365.882 8.860.083.595 0,17 0,42 

2009 5.388.724.699.506 2.289.932.646.300 10.007.777.594 0,19 0,44 

2010 5.981.095.702.400 2.316.420.834.151 11.612.907.552 0,19 0,50 

2011 6.316.913.542.620 2.420.355.105.549 10.104.244.524 0,16 0,42 

2012 6.593.380.491.600 2.370.746.042.070 8.473.590.480 0,13 0,36 

2013 6.874.642.854.790 2.331.840.358.800 11.104.363.505 0,16 0,48 

2014 7.007.962.934.510 2.665.014.203.797 7.778.445.818 0,11 0,29 

2015 6.674.014.482.837 2.562.850.550.836 7.291.519.267 0,11 0,28 

2016 6.410.030.612.224 2.648.646.004.075 6.363.589.140 0,10 0,24 

2003-2016∆% 69,26% 37,09% 44,83% X X 

Nota: Despesas com a Função Ciência e Tecnologia, conforme Demonstrativo da Execução 

Orçamentária por Função e Subfunção (2003 – 2016). 

Fonte: ANDES-SN (2018), sistematizado a partir de dados do Banco Central do Brasil e Senado 

Federal.  
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 Considerando a Tabela 9, podemos constatar que os acréscimos nos investimentos em 

C&T foram constantes entre 2003 e 2010, tanto do ponto de vista absoluto quanto do ponto de 

vista relativo ao PIB e às despesas da União. Entre 2010 e 2012 houve uma queda de 

investimentos, passando por uma breve recuperação em 2013 e por novos decréscimos de 

2013 em diante. A perda da capacidade do governo em gerar anualmente superávit primário 

desencadeou um plano de ajuste fiscal, tendo o complexo público de C&T como um dos 

setores mais atingidos pelas medidas, reduzindo os seus já parcos investimentos em 45,2%, de 

2010 a 2016.  

Além de privilegiar o atendimento dos interesses dos setores rentistas, os baixos 

investimentos em C&T, principalmente por parte de setores não governamentais, é expressão 

da natureza do capitalismo dependente brasileiro, “[...] cuja competitividade baseia-se 

historicamente na superexploração da força de trabalho e na produção intensiva/extensiva de 

produtos primários com baixo ou nenhum valor agregado” (ANDES-SN, 2018).  

 Os gastos do governo federal com a dívida pública mostram que a prioridade das 

últimas gestões segue uma tendência: o financiamento para a acumulação de capital de setores 

rentistas através do sistema da dívida pública. Conforme levantamento do ANDES-SN 

(2018), os governos Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer destinaram no 

orçamento da União R$ 15,118 trilhões para as despesas com a dívida pública (juros, 

amortização e refinanciamento da dívida). Esse valor representou, em média, quase a metade 

(47,12%) dos recursos orçamentários da União destinados a todas as áreas de atuação do 

governo central durante o período (2003 a 2016).   

Uma das tendências resultantes do processo de redução geral de investimentos no 

âmbito da ciência e tecnologia está na ampliação do processo de diferenciação institucional e 

regional no conjunto dos programas de pós-graduação e a concentração de investimentos em 

poucas regiões e áreas. Vejamos como esse quadro de diferenciação desenvolveu-se ao longo 

dos últimos anos: 

 
Tabela 10 – Distribuição de Programas de Pós-graduação no Brasil por Região (Brasil, 2002-2016)  

 

(Continua) 

Ano/região Centro-

Oeste  

Nordeste Norte Sudeste Sul Total 

2002 98 251 50 958 326 
1.683 

2003 108 277 57 1.020 354 
1.816 

2004 121 306 67 1.056 380 
1.930 

2005 126 342 74 1.106 409 
2.057 
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Tabela 10 – Distribuição de Programas de Pós-graduação no Brasil por Região (Brasil, 2002-2016)  

 

(Continuação) 

2006 156 386 93 1.181 449 
2.065 

2007 170 412 104 1.234 488 
2.408 

2008 183 457 110 1.297 520 
2.567 

2009 195 492 121 1.363 547 
2.718 

2010 207 535 133 1.381 584 
2.840 

2011 240 607 151 1.487 643 
3.128 

2012 268 637 172 1.562 683 
3.322 

2013 288 701 180 1.635 733 
3.537 

2014 306 744 195 1.718 785 
3.748 

2015 320 782 205 1.790 834 
3.931 

2016 340 846 227 1.875 889 
4.177 

2002-2016∆% 246,9 237 354 95,7 172,7 X 

Fonte: GEOCAPES – Sistema de informações Georreferenciadas (CAPES, s.d.)  

 
Tabela 11 – Estimativa dos dispêndios das IFES com cursos de pós-graduação stricto sensu por 

Região, como aproximação dos dispêndios em P&D das instituições, em milhões R$ (Brasil: 2003-

2016) 

Ano/região Centro-

Oeste 

Nordeste Norte Sudeste Sul Total 

(Brasil) 

2002 193,7 348,7 58,7 867,8 392,6 1.861,4 

2003 227,1 388,0 69,2 1.049,4 425,6 2.159,3 

2004 265,2 464,7 83,4 1.224,8 504,9 2.542,9 

2005 303,9 389,8 89,6 1.315,3 517,4 2.616,1 

2006 376,5 518,3 116,4 1.646,3 662,0 3.319,5 

2007 544,7 839,7 206,4 2.006,6 794,5 4.391,9 

2008 679,5 1.007,0 226,0 2.219,1 901,6 5.033,1 

2009 603,5 1.025,3 215,0 2.259,4 947,4 5.050,7 

2010 754,0 1.270,7 294,3 2.568,5 1.182,3 6.069,8 

2011 801,0 1.439,8 328,4 3.142,3 1.419,3 7.130,9 

2012 866,4 1.666,4 430,4 3.468,8 1.574,7 8,006,8 

2013 1.123,6 2.077,3 521,7 4.130,3 1.868,8 9.721,7 

2014 1.250,8 2.374,2 538,0 4.812,0 2.185,6 11.160,7 

2015 1.212,3 1.823,2 638,4 4.139,0 2.223,1 10.036,0 

2016 1.409,0 2.531,1 795,4 4.690,8 2.529,4 11.955,6 

2002-2016∆% 627,4 625,9 1.255 440,5 544,3 542,3 

Fonte: MCTIC (s.d.), Indicadores. 
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 Conforme expomos na tabela 10, ainda que tenha ocorrido um crescimento geral na 

quantidade de Programas de Pós-graduação no território brasileiro, o desenvolvimento 

desigual do país resultou no aprofundamento das assimetrias e desigualdades regionais e 

estaduais. Apesar das Regiões Norte e Centro-Oeste possuírem os maiores índices de 

crescimento no número de novos programas, resultando numa leve desconcentração das 

atividades de C&T, as diferenças internas e relativas às outras regiões ainda são alarmantes. 

Internamente, a maior parte do crescimento tem sido puxado por uma ou no máximo duas 

unidades federativas, como no caso do Pará na Região Norte e do Distrito Federal na Região 

Centro-Oeste. O Amazonas, por exemplo, apesar de ser o maior Estado em extensão 

territorial, possuía apenas 8 programas a mais do que Sergipe, o menor Estado, no ano de 

2016. No outro extremo, a Região Sudeste, principal polo comercial e industrial do país, 

segue como principal região na produção científica e na formação de pesquisadores, 

concentrando em média 50,4% do total de programas do país, especialmente no Estado de São 

Paulo.  

 A distribuição desigual das atividades científicas e tecnológicas pelo território 

brasileiro vem acompanhada da concentração de capital, pois os investimentos em C&T 

tendem a acompanhar o movimento de desenvolvimento científico e tecnológico. Conforme 

está exposto na tabela 11, as Regiões Sul 134  e Sudeste concentraram juntas 86,3% dos 

investimentos em P&D aplicados no ano de 2016, contribuindo para a manutenção das 

desigualdades regionais, fortalecendo e dinamizando ainda mais a capacidade técnico-

científica das regiões centrais. Ainda que as demais regiões tenham recebido também um 

volume crescente de investimentos, estes ainda são insuficientes para modificar a dinâmica 

que produz as desigualdades regionais, como no caso da Região Norte, com maior 

crescimento nos dispêndios com pós-graduação, mas comparativamente ainda muito abaixo 

das demais regiões.  

 Outra expressão do desenvolvimento desigual da pós-graduação diz respeito a 

permanência da concentração dos programas considerados centros de excelência em poucas 

regiões e em restritas áreas do conhecimento, concentrando também a maior parte das verbas 

destinadas à pós-graduação, conforme podemos constatar nos quadros a seguir:   

 

 

                                                 
134 Ainda que no ano de 2016 a Região Nordeste tenha recebido um pouco mais de investimentos que a Região 

Sul, a distribuição entre os estados é bastante desproporcional, visto que a Região Sul possui apenas três estados, 

enquanto a Região Nordeste possui nove.  
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Quadro 5 – Distribuição de Programas de Pós-graduação de conceitos 6 e 7 por Região. 

Programas conceitos 6 e 7 

Período da 

avaliação 

/Região  

Centro-

Oeste  

Nordeste Norte Sudeste Sul Total  

Trienal 

2001 – 

2003  

C6: 5 

(DF) 

 

C7: 2 

(DF) 

C6: 5 (PE - 3; CE 

- 1; PB -  1) 

 

C7: 1 (PE) 

Não 

consta  

 

C6: 81 (MG – 11; 

RJ – 32; SP – 38) 

 

C7: 40 (SP – 27; 

MG – 6; RJ – 7) 

C6: 9 (RS – 

4; SC – 4; 

PR – 1) 

 

C7: 6(RS – 

5; SC – 1) 

C6: 

100 

 

C7: 49 

Trienal 

2004 – 

2006  

C6: 3 

(DF) 

 

C7:1 (DF) 

C6: 7 (BA – 2; 

PE – 2; PB – 1; 

CE – 1)   

 

C7: 1(PE) 

C6: 1 

(PA) 

 

C7: não 

consta  

C6: 111 (SP – 68; 

RJ – 29; MG – 

14) 

 

C7: 56 (SP- 33; 

MG – 8; RJ – 15) 

C6: 23 (RS – 

15; SC – 5; 

PR – 3) 

 

C7: 4 (RS) 

C6: 

145  

 

C7: 

62 

Trienal 

2007 – 

2009  

C6: 5 

(DF) 

 

C7: 1 

(DF) 

C6: 12 (BA – 5; 

PE – 2; PB – 2; 

RN – 1; CE – 2) 

 

C7: 1 (PE)  

 

C6: 1 

(PA) 

 

C7: não 

consta  

C6: 115 (SP – 67; 

MG – 17; RJ – 

31) 

 

C7: 70 (SP - 47; 

MG – 6; RJ – 17)  

C6: 22 (RS – 

14; SC – 4; 

PR – 4)  

 

C7: 10 (RS – 

9; SC – 1) 

C6:  

155 

 

C7: 

82 

Trienal 

2010 – 

2012 

C6: 5 

(DF) 

 

C7: 1 

(DF) 

C6: 12 (BA – 2; 

PE – 2; PB – 2; 

RN – 2; CE 3; 

MA – 1) 

 

C7: 1 (BA) 

C6: 1 

(PA) 

 

C7: não 

consta  

C6: 155 (SP – 90; 

MG – 24; RJ – 

41)  

 

C7:97 (SP – 62; 

MG – 13; RJ – 

22) 

C6: 31 (RS – 

21; SC – 7; 

PR - 3) 

 

C7: 16 (RS – 

13; SC – 3) 

C6: 

204 

 

C7: 

115 

Quadrienal 

2013 – 

2016  

C6: 12 

(DF – 10; 

GO – 2) 

 

C7: 2 

(DF) 

C6: 23 (BA – 3; 

PE – 8; PB – 2; 

RN – 3; CE – 6; 

MA – 1) 

 

C7: 1 (BA) 

C6: 3 

(PA – 2; 

AM – 1) 

 

C7: não 

consta  

C6: 169 (SP – 93; 

MG – 35; RJ – 

41) 

 

C7: 122 (SP – 77; 

MG – 18; RJ – 

27)   

C6: 63 (RS – 

37; SC – 15; 

PR – 11) 

 

C7: 20 (RS – 

17; SC – 3)  

C6: 

270 

 

C7: 

145 

Notas: C6 – conceito 6; C7 – conceito 7. 

Fonte: GEOCAPES – Sistema de informações Georreferenciadas (CAPES, s.d.).  

 
 

Diante dos dados acima mencionados, podemos chegar a algumas conclusões 

importantes. Em que pese o reconhecimento por parte da CAPES no V PNPG sobre as 

assimetrias e desigualdades no desenvolvimento da pós-graduação no país, essas 

desigualdades só aumentaram. Conforme está exposto no quadro 5, ao considerarmos a 

distribuição regional de programas melhor qualificados pela CAPES, constatamos a 

hegemonia da região Sudeste, possuindo em média135 74,2% dos programas de conceito 6 e 

85,1% dos programas de conceito 7. Se considerarmos apenas o Estado de São Paulo, essas 

                                                 
135 Considerando as últimas 5 avaliações da CAPES.  



207 

  

contradições ficam mais evidentes. No que se refere aos programas com conceito 6, só o 

Estado de São Paulo concentra em média 41,3% do total de programas, enquanto os 

programas que ocupam o topo da classificação (conceito 7), mais da metade (em média 

54,5%) se localizam em instituições paulistas. Por outro lado, a Região Norte não contou com 

nenhum programa classificado com conceito 7 e contou com uma média de 0,59% dos seus 

programas classificados com conceito 6 nas últimas 5 avaliações.  

Vejamos no quadro a seguir a distribuição desses programas por Grande Área de 

Conhecimento: 

Quadro 6 – Distribuição de Programas de Pós-graduação de conceitos 6 e 7 por Grandes Áreas do 

Conhecimento  

(Continua) 

Período da 

avaliação 

/Conceito 

Conceito 6 Conceito 7 

Trienal 

2001 – 

2003 

24 Engenharias (21 M/D, 3 M/D/M prof.); 19 

Ciências Exatas e da Terra (18 M/D, 1 

M/D/M prof.); 19 Ciências Humanas (18 

M/D, 1 D); 11 Ciências Sociais Aplicadas (9 

M/D, 2 M/D/M prof.); 9 Ciências Agrárias (8 

M/D, 1 D); 8 Ciências Biológicas (7 M/D, 1 

M/D/M prof.); 5 Linguística, Letras e Artes (5 

M/D) e 5 Ciências da Saúde (5 M/D) 

(TOTAL – 100) 

17 Ciências Exatas e da Terra (17 M/D); 

13 Ciências Biológicas (13 M/D); 5 

Ciências Agrárias (5 M/D); 6 Ciências 

Humanas (5 M/D, 1 M/D/M prof.); 4 

Engenharias (4 M/D); 3 Linguística, 

Letras e Artes (3 M/D) e 1 Ciências da 

Saúde (1 M/D) (TOTAL – 49) 

Trienal 

2004 – 

2006 

25 Engenharias (25 M/D); 25 Ciências da 

Saúde (23 M/D, 2 D); 21 Ciências Exatas e da 

Terra (21 M/D); 21 Ciências Biológicas (21 

M/D); 17 Ciências Agrárias (17 M/D); 16 

Ciências Humanas (15 M/D, 1 D); 13 

Ciências Sociais e Aplicadas (13 M/D); 7 

Linguística, Letras e Artes (7 M/D) (TOTAL 

– 145) 

16 Ciências Exatas e da Terra (16 M/D); 

14 Ciências Biológica (14 M/D); 10 

Ciências Humanas (10 M/D); 9 Ciências 

Agrárias (8 M/D, 1 D); 7 Engenharias 

(7 M/D); 3 Ciências da Saúde (3 M/D); 

2 Linguística, Letras e Artes (2 M/D); 1 

Ciências Sociais e Aplicadas (1 M/D) 

(TOTAL – 62) 

Trienal 

2007 – 

2009 

28 Ciências da Saúde (26 M/D, 2 D); 26 

Ciências Biológicas (26 M/D); 21 

Engenharias (21 M/D); 21 Ciências Humanas 

(20 M/D, 1 D); 20 Ciências Exatas e da Terra 

(20 M/D); 16 Ciências Sociais Aplicadas (16 

M/D); 15 Ciências Agrárias (15 M/D); 7 

Linguística, Letras e Artes (7 M/D); 1 

Multidisciplinar (1 M/D) (TOTAL – 155) 

23 Ciências Exatas e da Terra (23 M/D); 

14 Ciências Biológicas (14 M/D); 13 

Ciências Humanas (13 M/D); 13 

Engenharias (13 M/D); 9 Ciências 

Agrárias (9 M/D); 8 Ciências da Saúde 

(8 M/D); 2 Linguística, Letras e Artes 

(2 M/D) (TOTAL – 82) 

Trienal 

2010 – 

2012 

42 Ciências da Saúde (40 M/D, 2 D); 29 

Ciências Biológicas (28 M/D, 1 D); 27 

Ciências Exatas e da Terra (27 M/D); 25 

Engenharias (25 M/D); 23 Ciências Humanas 

(23 M/D); 20 Ciências Agrárias (20 M/D); 20 

Ciências Sociais Aplicadas (20 M/D); 11 

Linguística, Letras e Artes (11 M/D); 7 

Multidisciplinar (6 M/D, 1 D) (TOTAL – 

203) 

 

25 Ciências Exatas e da Terra (25 M/D); 

17 Ciências Humanas (17 M/D); 17 

Ciências Biológicas (17 M/D); 17 

Engenharias (17 M/D); 15 Ciências da 

Saúde (15 M/D); 14 Ciências Agrárias 

(14 M/D); 5 Linguística, Letras e Artes 

(5 M/D); 5 Ciências Sociais Aplicadas 

(5 M/D) (TOTAL – 115) 
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Quadro 5 – Distribuição de Programas de Pós-graduação de conceitos 6 e 7 por Grandes Áreas do 

Conhecimento  
 

(Continuação) 

Quadrienal 

2013 – 

2016 

49 Ciências da Saúde (46 M/D, 3 D); 44 

Ciências Biológicas (44 M/D); 32 Ciências 

Humanas (32 M/D); 31 Ciências Agrárias (31 

M/D); 31 Ciências Sociais Aplicadas (31 

M/D); 27 Engenharias (27 M/D); 26 Ciências 

Exatas e da Terra (26 M/D); 18 

Multidisciplinar (16 M/D; 2 D); 12 

Linguística, Letras e Artes (12 M/D) 

(TOTAL – 270)  

33 Ciências Exatas e da Terra (33 

M/D); 24 Ciências da Saúde (24 M/D); 

21 Ciências Humanas (21 M/D); 20 

Engenharias (20 M/D); 19 Ciências 

Biológicas (19 M/D); 16 Ciências 

Agrárias (16 M/D); 7 Ciências Sociais 

e Aplicadas (7 M/D); 5 Linguística, 

Letras e Artes (5 M/D); 1 

Multidisciplinar (1 M/D) (TOTAL – 

145) 

Notas: M – Mestrado, D – Doutorado, M Prof. – Mestrado profissional.  

Fonte: GEOCAPES – Sistema de informações Georreferenciadas (CAPES, s.d.). 

 

 No tocante às Grandes Áreas de Conhecimento (CAPES), os resultados finais das 

últimas 5 avaliações apontaram para as seguintes conclusões: (1) assim como já havíamos 

colocado no segmento anterior, referente à avaliação 1998-2000, as avaliações subsequentes 

confirmaram a concentração de programas com conceito 7 na Grande Área de Ciências Exatas 

e da Terra, chegando a possuir 34,7% de seus programas neste nível, na avaliação trienal 

2001-2003. Na última avaliação (2013-2016), essa Grande Área ainda destoava das demais, 

embora com um percentual menor do que na avaliação 2001-2003, possuindo 22,7% do total 

de programas; (2) o Crescimento da Grande Área de Ciências da Saúde, que na avaliação 

2001-2003 contava com 2% dos programas classificados com conceito 7, chegando na 

avaliação 2013-2016 com 16,5% dos programas nesse nível. Juntamente com a Grande Área 

de Ciências Exatas e da Terra, as duas áreas totalizam juntas quase 40% do total de programas 

de conceito 7 na avaliação 2013-2016; (3) dentre os programas classificados com conceito 6, 

embora sua distribuição tenha sido mais equilibrada, novamente destaca-se a Grande Área de 

Ciências da Saúde, que na avaliação 2001-2003 possuía 5% dos seus programas classificados 

neste nível, chegando a 18,1% dos programas conceito 6 na avaliação 2013-2016. Nesta 

avaliação, a grande área supracitada ocupou a maior parcela desse conceito e, acompanhado 

da Grande Área de Ciências Biológicas, chegaram a quase 35% do total de programas nesse 

nível.  

 É importante ressaltar que as grandes áreas acima mencionadas, que concentram a 

maior parte do bloco de programas classificados como centros de excelência, são 

caracterizadas por envolverem setores de grande movimentação de capitais, pela expectativa 

de geração de inovação e pela possibilidade de realização da relação universidade-empresa, 

por sua aplicabilidade em processos produtivos, ainda que os investimentos privados em C&T 
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representem uma fatia pouco significativa quando comparados aos investimentos estatais no 

Brasil. Os poucos investimentos privados estão concentrados nas Regiões Sudeste/Sul do 

país. Conforme levantamento feito por Moser e Theis (2014) a partir de dados do PINTEC136 

no período 2006-2008, chegou-se à conclusão de que as Regiões Sudeste e Sul concentraram 

87,7% do total de dispêndios das empresas ditas inovadoras nas atividades de inovação. Só o 

estado de São Paulo responde por 50,2% desses dispêndios. 

Na medida em que grande maioria das instituições não conta com recursos próprios 

para a realização de pesquisa, a dependência de fontes de financiamento externo, como as 

empresas e a agências de fomento, e as prioridades estabelecidas por tais fontes tornam-se 

elementos cruciais. Logo, a política de fomento à pesquisa das agências financiadoras sustenta 

e, em alguma medida, determina a pesquisa na universidade. Conforme afirma Sobral (1986, 

p.292-294), por trás das prioridades de pesquisa ocultam-se os interesses de 

internacionalização da economia. As pesquisas mais sofisticadas, que demandam a 

importação de técnicas ou materiais, assim como as pesquisas relativas a produtos de 

exportação são mais estimuladas.  

 Constatamos os aspectos supracitados ao levantar os últimos 10 editais (chamadas 

públicas) do CNPq lançados em 2016. Destes, destacam-se quatro editais 137  que se 

localizavam nas seguintes áreas:  

 

1) Petróleo, gás e engenharias (“[...] oferecer formação internacional de alta qualidade em 

áreas de interesse para a indústria de petróleo, gás e engenharias, por meio de bolsas 

de Mestrado Profissional no Exterior – MPE”);  

2) Farmácia (“[…] apoiar financeiramente projetos de pesquisa para elaboração de 

monografias da Farmacopeia Homeopática Brasileira”);  

3) Recursos hídricos e tratamento da poluição, Tecnologia geoespacial, Energias novas e 

                                                 
136 A Pesquisa de Inovação (PINTEC) é uma pesquisa realizada a cada 3 anos, cobrindo setores da indústria, 

serviços, eletricidade e gás. Seu objetivo é realizar um levantamento de informações para a construção de 

indicadores nacionais sobre as atividades de inovação empreendidas pelas empresas brasileiras.  
137 Respectivamente: Chamada CNPq/Petrogal Brasil S.A. Nº 27/2016. Disponível em: http://cnpq.br/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha

=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6962. Acesso em: 22 maio. 2017; Chamada CNPq/ANVISA N º 26/2016 – 

Farmacopéia Homeopática Brasileira, Disponível em: http://cnpq.br/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha

=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6904. Acesso em: 22 maio. 2017; Chamada CNPq/MCTIC/BRICS-STI Nº 

18/2016 Disponível em: http://cnpq.br/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha

=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6822.Acesso em: 22 maio. 2017; Chamada CNPq/MCTIC/SECIS Nº 

20/2016 - TECNOLOGIA ASSISTIVA. Disponível em:http://cnpq.br/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha

=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6882. Acesso em: 22 maio. 2017. 

http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6962
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6962
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6962
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6904
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6904
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6904
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6822
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6822
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6822


210 

  

renováveis e eficiência energética, Biotecnologia e biomedicina, Tecnologias de 

informação e computação de alta performance e Ciência e tecnologia oceânica e polar 

(“Apoiar projetos conjuntos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I) que 

visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e 

a inovação do País, no âmbito da cooperação CNPq/BRICS-STI”);  

4) Tecnologia assistiva (“[...] apoiar projetos de pesquisa sobre tecnologia assistiva […] 

com a finalidade precípua de desenvolvimento e entrega de produtos ou serviços 

tecnológicos voltados ao atendimento das necessidades de pessoas com deficiência, 

incapacidades ou mobilidade reduzida […]). 

 

 Outros dois editais138 objetivavam o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico 

em nível de educação básica e técnica (“Apoiar a realização de Feiras de Ciências e Mostras 

Científicas de âmbito municipal, estadual/distrital e nacional, como um instrumento para a 

melhoria dos ensinos fundamental, médio e técnico, bem como para despertar vocações 

científicas e/ou tecnológicas e identificar jovens talentosos que possam ser estimulados a 

seguirem carreiras científico-tecnológicas”) e organização de eventos nos mesmos níveis de 

ensino (“Apoiar a realização de Olimpíadas Científicas de âmbito nacional como instrumento 

de melhoria dos ensinos fundamental e médio, para identificar jovens talentosos que possam 

ser estimulados a seguir carreiras técnico-científicas”). 

A orientação dos editais, conforme foi supracitado, e as áreas estratégicas definidas 

pelas agências de fomento tem cada vez mais influenciado a lógica da pós-graduação. Esta 

também é a tendência do atual Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG, 2011-2020). Dentre 

as suas principais diretrizes e recomendações, podemos destacar: 1) recomenda-se uma 

periodização de avaliação mais longa para programas de conceito 6 e 7, para que possam “[...] 

ser estimulados e usar a favor da criação do conhecimento novo um período de 5 anos ou mais 

anos, sem o risco de rebaixamento ou punição” (BRASIL,2010, p.128); 2) no outro extremo, 

recomenda-se uma maior regulação para os demais cursos, com “avaliações menos alongadas 

e acompanhamentos amiudados” (BRASIL,2010, p.128); 3) a comparação com programas 

                                                 
138 Respectivamente: Chamada CNPq/MCTIC/SECIS Nº 24/2016 - Feiras de Ciências e Mostras Científicas. 

Disponível em: http://cnpq.br/chamadas-publicas 

p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamad

aDivulgada&idDivulgacao=6923. Acesso em: 22 maio. 2017; Chamada CNPq/MCTIC/SECIS Nº 23/2016 - 

Olimpíadas Científicas, disponível em: http://cnpq.br/chamadas-

publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalh

a=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6922. Acesso em: 22 maio. 2017.  

 

 

http://cnpq.br/chamadas-publicas
http://cnpq.br/chamadas-publicas
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6923
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6923
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6922
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6922
http://cnpq.br/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=encerradas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=6922
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internacionais considerados de referência como um dos parâmetros de qualidade; 4) a 

avaliação de programas de natureza aplicada deverá incorporar “[...] parâmetros que 

incentivem a formação de parcerias com setor extra-acadêmico, visando a geração de 

tecnologia e à formação, de fato, de profissionais voltados para o setor empresarial” 

(BRASIL, 2010, p.131); 5) o desenvolvimento econômico e social do país “[...] deverá 

conduzir a formação, cada vez mais numerosa, de pós-graduados voltados para atividades 

extra-acadêmicas” (BRASIL, 2010, p.131).  

Este último ponto recebeu um destaque especial no documento. Para a CAPES, a 

relação entre as instituições de ciência e tecnologia e as empresas estaria prejudicada 

basicamente por dois motivos: “a ausência de cultura de inovação por parte das empresas” e 

“[...] o fato de as instituições de ciência e tecnologia (ICTs) estarem ainda muito focadas num 

processo de construção tradicional de conhecimento e formação de recursos humanos” 

(BRASIL, 2010, p.180). Além desses dois fatores, tradicionalmente os pesquisadores das 

instituições acadêmicas trabalham com enfoque a longo prazo, enquanto as empresas 

demandam resultados em curtíssimo prazo, devido à dinâmica do mercado globalizado.  

O documento defende que um ambiente favorável à inovação nas empresas, no país, é 

induzido “[...] pela existência de ciência avançada e pela capacidade regional de formar 

recursos humanos de ponta, mesmo que estas últimas tenham seus centros de atividades na 

academia” (BRASIL, 2010, p.181). Ou seja, seria papel do professor vinculado aos programas 

de pós-graduação produzir conhecimentos passíveis de serem aplicados em processos 

produtivos e formar a força de trabalho qualificada segundo as demandas do mercado, 

conforme também podemos confirmar na seguinte passagem:  

 

A perspectiva empresarial de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) como 

fonte de riqueza econômica é crucial para que as demandas de tecnologia e 

de inovação tenham seus processos de indução, adaptação e implementação 

agilizados e contribuam para que a ciência produzida tenha também como 

horizonte suas aplicações potenciais, sejam elas decorrentes de demandas 

empresariais ou da necessidade para a execução de políticas públicas. É 

necessário integrar cada vez mais a política de C,T&I à política industrial 

para que as empresas sejam estimuladas a incorporar a inovação em seu 

processo produtivo, forma mais eficiente de aumentar sua competitividade 

global (BRASIL, 2010, p.181). 

 

 Seguindo a tendência de vinculação mais orgânica da produção de Ciência e 

Tecnologia às demandas empresariais, no início de 2016 a então presidente Dilma Rousseff 

sanciona a Lei n° 13.243/16, denominada de Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MLCTI). Conforme destaca o ANDES-SN (2018), o projeto de lei nº 2.177/11 que originou a 
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lei supracitada deu entrada na Câmara dos Deputados em agosto de 2011, sendo referendado 

por deputados de diversos partidos, revelando um acordo constituído por lideranças políticas 

com forte participação de parte da comunidade científica, representada especialmente por 

organizações como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e Academia 

Brasileira de Ciências, entre outras. Aprovado na Câmara, o projeto139 seguiu para o Senado 

Federal, passando com rápida tramitação graças aos acordos estabelecidos entre senadores, o 

MCTI, a Casa Civil e outras instâncias do governo. Despachado pelo Senado em dezembro de 

2015, o PLC nº 77/15 foi sancionado com alguns vetos e publicada em janeiro de 2016.  

 A participação de parte de integrantes da comunidade científica e de dirigentes de 

entidades ligadas ao setor, tanto na elaboração do projeto quanto na construção de acordos 

entre parlamentares, expressava o interesse de parte da categoria docente e de pesquisadores 

mais alinhados ao chamado empreendedorismo acadêmico, além da defesa de seus interesses 

particulares, por disfrutarem de alguns privilégios na distribuição dos escassos recursos 

públicos para o setor. Os defensores do MLCTI alegavam que a legislação existente 

atrapalhava o desenvolvimento científico e a inovação tecnológica no país, sendo necessário 

desburocratizar o processo de aquisições com recursos públicos, flexibilizar a participação do 

pessoal do setor público com a iniciativa privada e aproximar as universidades públicas das 

empresas, visando aumentar sua produtividade e a competitividade do país no mercado 

mundial.  

 Ainda que houvesse um apelo aos setores produtivos140, houve pouca participação do 

empresariado nas audiências públicas realizadas durante a tramitação do PL na Câmara, 

mesmo que o PL fosse, do ponto de vista político, ideológico e financeiro, orientado para 

beneficiar estes setores. Há pelo menos quatro fatores que podem justificar esse aparente 

paradoxo:  

a)o padrão de acumulação de capital instaurado no Brasil desde a década de 

1990 tem como uma de suas pilastras a indução, pelos entes públicos e 

agências de fomento à pesquisa, do desenvolvimento inovativo da indústria 

brasileira  - orientação que fora muito bem urdida na Lei da inovação (nº 

10.973/04), na Lei n° 11.196/05, propagandeada como a “Lei do Bem” e no 

                                                 
139 Após receber emendas, o então PL 2.177/11 transformou-se no Projeto de Lei da Câmara nº 77/15, aprovado 

em julho de 2015.  
140 Importante destacar que o favorecimento dos setores produtivos por intermédio das políticas de 

desenvolvimento científico e tecnológico já estava sendo anunciado nos compromissos programáticos da 

campanha do governo Dilma Rousseff. Em seu compromisso de número 8, denominado “Transformar o Brasil 

em potência científica e tecnológica”, o governo prometia privilegiar “[...]as pesquisas em biotecnologia e 

nanotecnologia, robótica e novos materiais, tecnologia da informação e da comunicação, em saúde e produção de 

fármacos, biocombustíveis e energias renováveis, agricultura, biodiversidade, Amazônia e Semiárido, áreas 

nuclear e espacial, recursos do mar e defesa” (COLIGAÇÃO PARA O BRASIL SEGUIR MUDANDO, 2010, 

p.13). 
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PL 2.177/11; b) os “empreendedores acadêmicos” e suas organizações 

assumiram e defenderam os interesses do empresariado na produção da lei, 

qual seja o de permitir acesso ao pessoal qualificado (pesquisadores, 

professores e técnicos), aos recursos financeiros e materiais, bem como ao 

conhecimento científico e tecnológico produzidos nas IES e institutos de 

pesquisa públicos; c) as grandes corporações que dominam os setores mais 

dinâmicos da economia doméstica não dependem dos investimentos estatais 

para desenvolverem P&D porque estas atividades são realizadas em suas 

matrizes, em seus países de origem; d) o montante de recursos 

disponibilizado pelo Estado é reduzido, embora parte do empresariado lance 

mão de programas estatais para financiar a compra de máquinas e 

equipamentos, que é a principal estratégia inovativa utilizada pelas empresas 

beneficiárias de política estatais (ANDES-SN, 2018, p.64).   

 

 No que se refere a sua estrutura, o Marco Legal manteve a organização do PLC 

77/2015, contendo 18 artigos, com alguns vetos parciais e totais141. O seu artigo 1° anuncia o 

objeto da lei, enquanto os artigos 2° ao 10° operam mudanças na redação da legislação já 

existente. Os artigos 11º à 18º estabeleceram novos aspectos para a promoção da CTI no 

Brasil. Por ser uma lei que altera outras, recebe a designação de “Marco Legal”. Por propor 

mudanças que feriam a Constituição Federal, foi necessário promulgar a Emenda 

Constitucional (EC) n° 85/2015, que introduziu no texto constitucional o conceito de 

“inovação” ao lado do binômio Ciência e Tecnologia. A EC 85/2015 alterava os artigos 218 e 

219 da Constituição, incluindo a “inovação nas empresas” no financiamento público de C&T 

e criando a possibilidade de compartilhamento de pessoal, recursos financeiros e materiais do 

setor público com o privado. 

 No tocante ao trabalho docente, por trás da crítica da chamada “rigidez normativa”, o 

Marco Legal representava mais uma investida contra os pilares da carreira docente. Um destes 

pilares é a Dedicação Exclusiva (DE). Como o próprio nome já sugere, a Dedicação Exclusiva 

foi criada com a finalidade de que o professor se dedicasse exclusivamente às suas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão em sua respectiva instituição, sem demandar outros vínculos 

para seu sustento. Com o processo de redução do papel público do Estado, ampliou-se a 

transferência de recursos financeiros, materiais e, no caso em questão, de “capital intelectual” 

para o setor privado. A legislação anterior (LIT), alterada e aprofundada pelo Marco Legal 

subverte a concepção de docente e pesquisador público, transformando seu caráter para 

atender às demandas do mercado, expressando-se a partir de denominações genéricas e 

flexíveis, como “criador”, “empreendedor” e “gerenciador. Podemos constatar algumas dessas 

expressões nos artigos 14, 14 – A e 15 – A:  

 

                                                 
141 Os artigos 2°, 7° e 9° tiveram vetos parciais e o artigo 16, veto total.  
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Art. 14. Ao servidor, ao empregado público e ao militar serão garantidos, 

durante o afastamento de sua entidade de origem e no interesse da 

administração, para o exercício de atividades de ciência, tecnologia e 

inovação, os mesmos direitos a vantagens e benefícios, pertinentes a seu 

cargo e carreira, como se em efetivo exercício em atividade de sua respectiva 

entidade estivesse. 

 

Art. 14-A. O pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, 

inclusive aquele enquadrado em plano de carreiras e cargos de magistério, 

poderá exercer atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação em ICT ou em empresa e participar da execução de projeto 

aprovado ou custeado com recursos previstos nesta Lei, desde que observada 

a conveniência do órgão de origem e assegurada a continuidade de suas 

atividades de ensino ou pesquisa nesse órgão, a depender de sua respectiva 

natureza. 

 

Art. 15-A. A ICT de direito público deverá instituir sua política de inovação, 

dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a 

transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo, 

em consonância com as prioridades da política nacional de ciência, 

tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnológica nacional 

(BRASIL, 2016) 

 

 Conforme pode ser constatado no artigo 14, o MLCTI garante a integralidade dos 

vencimentos, mesmo para docentes em regime de DE, na instituição de origem para o docente 

que se afastar da educação pública, para dedicar-se a uma ICT. Neste contexto, perde-se o 

valor do serviço público voltado para a produção de pessoal qualificado e produção pública de 

conhecimento. É importante destacar também que, caso o docente gere criações 

economicamente rentáveis, ou seja, que resulte em lucros para o setor privado, ainda assim o 

salário é responsabilidade do setor público. 

 Outro importante aspecto que afeta a carreira do professor e pesquisador público 

encontra-se na brutal mudança nas relações de trabalho entre pesquisadores. As Instituições 

de Ciência e Tecnologia, de maneira direta ou indiretamente (através de OSs e fundações de 

apoio), poderão terceirizar o trabalho de produção de C&T, por meio de contratação de 

pesquisadores e prestadores de serviço. Conforme afirma o ANDES – SN (2018), essa 

heterogeneidade de contratos (servidores públicos, celetistas, bolsistas e voluntários) tende a 

ampliar a “verticalização” e a “precarização” das condições de trabalho, contribuindo também 

para uma maior distorção da atual carreira docente.  

 A busca pela inovação e geração de patentes, juntamente com a adoção de sistemas 

individuais de avaliação e a lógica de aferição da eficiência acadêmica baseada em 

publicações (especialmente em áreas estratégicas), conforme já desenvolvemos, caracterizam 

a orientação gerencial das universidades. Essa perspectiva gerencialista de universidade 

sustenta-se através de uma “[...] falsa ideologia de neutralidade da ciência e pelo pretenso 
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determinismo tecnológico, o que levaria o Brasil, automaticamente, ao desenvolvimento 

econômico (e até social) em função de ‘sua’ tecnologia” (ANDES – SN, 2018, p.82).     

 Sobre as ações que podem ser apoiadas com fundos estatais (art. 19, § 6°), podemos 

destacar:  

 
III – criação, implantação e consolidação de incubadoras de empresas, de 

parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da 

inovação; (...)  

 

V – adoção de mecanismos para atração, criação e consolidação de centros 

de pesquisa e desenvolvimento de empresas brasileiras e estrangeiras;  

 

VI – utilização do mercado de capitais e de crédito em ações de inovação;  

 

VII – cooperação internacional para inovação e para transferência de 

tecnologia; (BRASIL, 2016). 

 

 Assim como destacamos na discussão sobre a Lei de Inovação Tecnológica, o MLCTI 

reafirma em seu inciso III o uso dos campi universitários para a incubação de empresas. Os 

incisos V, VI e VII destacam o caráter neoliberal da referida lei, visando atrair investimentos 

estrangeiros, inclusive pelo mecanismo da dívida pública, financiando a alta lucratividade do 

capital rentista, além de ampliar a transferência dos parcos recursos estatais à disposição de 

empresas brasileiras e estrangeiras.  

 Por fim, ainda que o Marco Legal tenha sido bastante veiculado por meios de 

comunicação e orquestrado por parte da comunidade científica como sendo a salvação contra 

o sucateamento que assola a ciência brasileira, a tendência é que haja uma maior apropriação 

dos poucos recursos públicos destinados à C&T e P&D pelas empresas e setores do capital 

rentista. Os constantes cortes e contingenciamentos orçamentários praticamente tem 

inviabilizado a produção científica em boa parte das universidades, revelando que a 

expectativa criada em torno da transferência de recursos das empresas para as universidades e 

institutos públicos de pesquisa era uma falsa crença ou mesmo um engodo criado para 

justamente realizar o projeto privatista de fomento à ciência e tecnologia.  

 Em resumo, buscamos compreender a partir deste capítulo como as políticas no 

âmbito da educação superior, ciência e tecnologia, implementadas nos governos Fernando 

Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff influenciaram no quadro de 

intensificação do trabalho docente nas IFES. Conforme anunciamos em nossa tese e 

desenvolvemos no presente capítulo, as bases para compreendermos os nexos e determinações 

entre a intensificação do trabalho e as políticas de C&T e para a educação superior estão 

apoiadas em 3 pontos, articulados entre si: 



216 

  

 

1. Financiamento: Conforme a orientação dos organismos internacionais, os planos de 

ajustes estruturais e fiscais, que no Brasil foram lastreados pelo projeto de reforma do 

Estado, além de incrementar o alinhamento e a integração subordinada do país à 

economia mundial, orientava no sentido da progressiva diminuição do papel do Estado 

na prestação de serviços e a valorização do papel ocupado pelo mercado na alocação 

de recursos. No âmbito da educação superior, esse processo manifestou-se pela 

ampliação da diferenciação institucional, com hegemonia do setor privado na oferta de 

matrículas em cursos de graduação, pela redefinição da função do Estado (mais como 

uma agente regulador e menos como controlador direto) e no incentivo para 

instituições mudarem suas fontes de financiamento, especialmente no âmbito da 

pesquisa. No tocante à pós-graduação, em que pese a expansão de matrículas e o 

crescimento no número de programas, os constantes contingenciamentos de verbas 

públicas para pesquisa e a flexibilização das universidades públicas quanto ao 

financiamento privado e a participação do setor produtivo em projetos (através dos 

Fundos Setoriais, da Lei de Inovação Tecnológica e do Marco Legal), tem reverberado 

num processo de concentração de verbas em um número reduzido de universidades e 

em restritas áreas do conhecimento. As constantes perdas salariais e a proposta de 

carreira que vincula a progressão à índices de produtividade, além da falta de verbas 

institucionais para instrumentalização de projetos de pesquisa, têm lançado parte dos 

professores (especialmente os que ingressaram na universidade nos últimos anos) no 

chamado “empreendedorismo acadêmico” ou na busca por fontes complementares que 

possibilitem melhores condições de trabalho, como a disputa das bolsas de 

produtividade.      

2. Direcionamento das políticas de C&T: Ainda que as empresas e as indústrias nacionais 

fomentem poucas atividades de pesquisa, a expansão de determinadas fontes de 

financiamento (por dentro dos Fundos Setoriais ou por dentro dos editais das agências 

de fomento) passou também a direcionar o perfil da produção científica, geralmente 

voltada para o desenvolvimento de tecnologias e inovação, aplicáveis em processos 

produtivos. Na pós-graduação, considerando a grande heterogeneidade das tradições 

científicas nas diversas áreas, adotou-se como padrão de qualidade o grau de 

comparabilidade de um programa em relação a outro de mesma área, considerado com 

um perfil de excelência internacional. Quanto à produção intelectual, passou-se a 

valorizar ainda mais a produção científica em periódicos de circulação internacional. 
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As áreas cientificamente mais consolidadas no quadro internacional (inclusive, com 

mais periódicos) e que se destacavam pela grande movimentação de capitais, 

mantiveram o status quo de centros de excelência nacionais, enquanto a grande 

maioria dos programas passaram a receber uma maior regulação da CAPES e demais 

agências, com principal foco da ação gerencial à produção docente.  

3. Regulação e controle do trabalho: articulado ao ponto anterior, o modelo de avaliação 

praticado pela CAPES, ao mesmo tempo que estabelece critérios homogeneizantes 

sobre a concepção de ciência e formação, se estabelece como um campo de correlação 

de forças nas disputas por hegemonia no interior do Conselho Técnico-Científico da 

agência. A qualidade e quantidade do trabalho produzido pelo conjunto de professores 

de um determinado programa será avaliado e regulado conforme a concepção em 

vigor, por um lado, e conforme os interesses de internacionalização da economia, por 

outro. Esses aspectos também foram incorporados aos planos de carreira docente, 

vinculando a progressão à uma lógica de eficiência acadêmica baseada em publicações. 

Portanto, a produtividade do trabalho do professor tende a ser avaliada por seu duplo 

caráter: primeiro, pela sua capacidade de cumprir com os quesitos avaliativos e seus 

respectivos indicadores e segundo, pela sua capacidade de gerar conhecimentos 

inovadores, passíveis de serem incorporados a processos produtivos e por sua 

capacidade de formar quadros qualificados para o mercado de trabalho, que, em última 

instância, gerem mais-valia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Distante de esgotar o debate, apontamos algumas considerações finais para esta 

pesquisa. A presente pesquisa teve como objetivo investigar os nexos e determinações 

existentes entre a política para educação superior e de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) 

e o processo de intensificação do trabalho docente nas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES). Partimos do pressuposto de que a intensificação do trabalho docente não 

pode ser explicada por si mesma, mas sim a partir do estágio de desenvolvimento das forças 

produtivas e das relações de produção na formação social brasileira, por meio de relações 

mais amplas, que determinam as transformações nas políticas para a educação superior, 

lastreadas pelas disputas de projetos de formação profissional, de ciência e tecnologia.  

A partir da análise das políticas para educação superior e de CT&I implementadas nos 

governos de Fernando Henrique Cardoso e nos governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva 

e Dilma Rousseff, defendemos a tese de que as bases para compreender o problema da 

intensificação do trabalho docente estão nas políticas para educação superior e de ciência, 

tecnologia e inovação, em especial, a partir do seu financiamento, direcionamento das 

políticas, regulação e controle do trabalho docente. Do ponto de vista do projeto por trás das 

políticas, apontamos que não houve rupturas no governo PT com a dependência técnico-

científica internacional e a privatização da educação superior e, por consequência, não houve 

um projeto de soberania nacional que orientasse tais políticas, mas sim uma continuidade no 

projeto de Reforma do Estado em moldes neoliberais, iniciada de maneira mais orgânica no 

governo Fernando Henrique Cardoso. Nossa tese está organizada em 3 capítulos.  

No nosso primeiro capítulo, intitulado “Sobre a intensificação do trabalho, trabalho 

docente nas IFES e a política de CT&I”, buscamos identificar os nexos históricos, políticos e 

econômicos do processo de intensificação do trabalho e o trabalho docente em instituições 

públicas de educação superior no Brasil. Para compreendermos o processo de intensificação 

do trabalho na história, lançamos mão dos escritos de Marx, especialmente em “O Capital”, 

no qual o autor explica o processo de intensificação do trabalho da manufatura à indústria 

moderna. Em que medida a análise do trabalho industrial nos ajudou a pensar o problema da 

intensificação do trabalho docente nas IFES? Para além da produção industrial e da produção 

direta de mercadorias, o processo de intensificação do trabalho tende a atingir qualquer tipo 

de atividade que movimente grandes volumes de capital. Nesse contexto, para ser trabalhador 

produtivo não é mais necessário executar, de maneira direta, a tarefa de manipulação do 

objeto de trabalho, pois o produto deixa de ser apenas resultado da ação individual para 
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tornar-se um produto social de um trabalhador coletivo, no caso em questão, a serviço do 

capital. O desenvolvimento do capitalismo demonstra uma fundamental relação entre o 

trabalho produtivo e o improdutivo, sendo o segundo a condição de eficácia do primeiro.  

No contexto da mundialização da economia, tendo como estratégia central o capital 

produtivo por meio de IEDs, surge um novo paradigma de empresa, também com novas 

estruturas corporativas e formas de gestão. Os investimentos em ciência e tecnologia (C&T) e 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) tornam-se elementos fundamentais diante do acirramento 

das disputas do mercado internacional, o que coloca em foco o trabalho de professores-

pesquisadores no processo de produção científica.  

Visando compreender como as pesquisas têm estabelecido a relação entre a 

intensificação do trabalho docente e as políticas de CT&I, realizamos um balanço da 

produção do conhecimento a partir da análise de teses de doutorado. A partir da análise das 

teses elencadas, podemos destacar alguns pontos que nos ajudam a compreender os nexos e 

determinações da intensificação do trabalho docente em educação superior: 1) Há níveis 

distintos de intensificação do trabalho docente, apesar do desenvolvimento de um processo de 

intensificação do trabalho em nível geral, decorrente, dentre outros fatores, da limitação de 

financiamento e, por consequência, redução do quadro de funcionários em relação a demanda 

de trabalho; 2) A aplicação de novas formas de gestão e gerenciamento da força de trabalho, 

próprias de contextos empresariais, especialmente no estabelecimento de critérios de 

avaliação de desempenho, inclusive como determinantes na progressão da carreira docente; 3) 

No âmbito da pós-graduação, as políticas de avaliação articulada ao financiamento de 

programas e projetos apontam como principal foco a capacidade do professor no processo de 

produção acadêmica, visto que o mesmo é responsável, de maneira direta ou indireta, por 

parte considerável dos requisitos avaliativos da CAPES, resultando num novo padrão de 

atuação; 4) O aumento da diversificação e diferenciação institucional e, internamente, o 

acirramento das disputas entre áreas do conhecimento e entre docentes na busca por 

estratégias que garantam melhores condições de trabalho e influência política nas decisões; 5) 

A transformação da natureza do trabalho docente, em virtude da flexibilização da relação 

público/privada no que se refere às políticas para a educação superior.  

No segundo capítulo, intitulado “Estado e políticas públicas para educação superior, 

ciência e tecnologia na formação social brasileira: Projetos de universidade em disputa”, 

partimos do seguinte questionamento: Qual é o papel do Estado na formação social brasileira, 

no que se refere às políticas para educação superior, ciência e tecnologia e como o professor 

se insere nesse processo? Para buscar as respostas para tal questionamento, inicialmente 
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realizamos uma discussão sobre o imperialismo, enquanto fase mais desenvolvida do 

capitalismo e suas determinações sobre o Estado e as políticas públicas.  

Em seguida, nos debruçamos sobre o estudo das formas em que o Brasil formulou suas 

políticas para educação superior e CT&I a partir da relação com seus projetos econômicos.  

Considerando as determinações que forjaram as políticas para a educação superior e o 

fomento à ciência e tecnologia no Brasil entre os anos de 1930 e 1980, podemos apontar 

algumas tendências importantes para compreender a configuração do trabalho docente na 

atualidade, que ganha definições mais nítidas a partir dos anos 1990. Como ponto de partida, 

é preciso considerar que as políticas para educação superior e para o desenvolvimento de 

ciência e tecnologia no Brasil se desenvolveram de maneira mais orgânica tardiamente e 

seguindo caminhos distintos. As discussões sobre um modelo de universidade nacional 

começaram a ganhar mais força a partir dos anos 1930, com a criação da USP, ainda que com 

certo traço elitista, mas já se pautando a partir das demandas de um processo de 

industrialização em crescimento.  

Além dos argumentos voltados à necessidade de formação de uma força de trabalho 

mais qualificada, a intensificação da atividade industrial pautava a necessidade do 

desenvolvimento de um sistema nacional de ciência e tecnologia, assim como a necessidade 

de defesa da segurança nacional. Esses argumentos se articulam em torno de uma expectativa 

de que o padrão de dominação imperialista pudesse ser adaptado a um modelo de 

desenvolvimento com segurança para ambas as partes, modelo no qual os investimentos em 

força de trabalho e no aparato tecnológico garantissem um desenvolvimento natural, nos 

moldes capitalistas.  

A demanda por formação de força de trabalho e o desenvolvimento de ciência e 

tecnologia como força produtiva foram as principais motivações para o desenvolvimento da 

pesquisa universitária, especialmente em meados dos anos 1960. A forte centralização do 

Estado no contexto ditatorial implicou num amplo processo de reformas administrativas, 

dentre as quais a reforma universitária que, do ponto de vista da gestão e controle das 

atividades, representou um alinhamento da universidade à empresa capitalista, além de seu 

forte caráter privatista.  

Sob o argumento de que o governo gastava muito com a educação superior (em 

relação à educação básica), as políticas para esse nível de ensino fizeram com que as 

universidades públicas fossem mais prejudicadas, perdendo financiamento para o custeio de 

suas atividades. No que se refere à pesquisa universitária, a limitação do financiamento gerou 

duas consequências determinantes: (1) as agências de fomento passaram a privilegiar as 
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pesquisas mais voltadas às áreas estratégicas, valorizando a aproximação entre ciência, 

tecnologia e o setor produtivo. (2) articulado ao ponto anterior, as políticas voltadas à pós-

graduação passaram a visar, para além da consolidação da pesquisa universitária, um 

gradativo aumento nos padrões de desempenho docente e a valorização de uma concepção 

mais fechada de ciência, voltada à inovação e que fosse passível de ser aplicada em processos 

produtivos. 

Com o fim dos anos 80, em especial após as eleições presidenciais de 1989, o processo 

de reforma do Estado brasileiro e de suas instituições ganha contornos mais nítidos, na esteira 

da restruturação produtiva mundial. A relação heteronômica que prevalecia no 

desenvolvimento nacional provocou rebatimentos no contexto educacional, como a ampliação 

da privatização da educação superior e favorecimento de interesses do setor privado, a defesa 

do fim da gratuidade nas IES públicas, a ampliação da diferenciação institucional, aumento da 

racionalização administrativa e o incentivo às práticas individualistas entre professores 

(valorizando a produtividade individual no trabalho). 

Por fim, no terceiro capítulo, intitulado “Políticas para educação superior, ciência e 

tecnologia (1995 - 2016)”, buscamos estabelecer um paralelo entre as políticas implementadas 

nos anos 1990, especialmente no governo Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) e as 

políticas implementadas nos anos 2000 e 2010, nos governos Luiz Inácio Lula da Silva (2003 

– 2010) e Dilma Rousseff (2011 – 2016). Por trás do discurso que reivindicava a necessidade 

de um novo projeto de desenvolvimento a partir das críticas ao Estado burocrático e 

centralizador, próprio de uma tradição nacional-desenvolvimentista supostamente 

ultrapassada, o governo Fernando Henrique implantou uma série de ajustes estruturais e 

fiscais de caráter neoliberal, aproximando à gestão estatal de modelos empresariais.  

A chamada modernização administrativa passava pela descentralização do Estado na 

prestação de uma série de serviços básicos, como saúde e educação, que passaria a ser 

prestado pelas organizações sociais, por meio de parcerias público-privado. O Estado passaria 

a exercer uma função mais reguladora, através de um rígido controle de resultados. O servidor 

público, por sua vez, passaria a ser também regulado por critérios empresariais. No âmbito da 

educação superior, as principais críticas eram direcionadas ao modelo de universidade 

baseada no tripé ensino – pesquisa – extensão, avaliado como muito oneroso para as contas 

públicas, assim como à unidade salarial e de carreira dos servidores públicos, em especial das 

instituições federais. Ainda que o projeto de Reforma do Estado não tenha sido colocado em 

prática por completo, a institucionalização da relação entre o Estado e o mercado estava cada 

vez mais consolidada. A expansão do setor privado na educação superior avançava enquanto 
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reduzia-se o financiamento para as universidades públicas. No que se refere às políticas de 

C&T, na medida em que houve um grande crescimento do sistema de pós-graduação, 

especialmente no número de matrículas e da produção de artigos científicos, o financiamento 

não acompanhava o crescimento quantitativo, ao mesmo tempo que se gastava 

progressivamente mais com a importação de tecnologias. Neste cenário, o papel regulador do 

Estado ganhou mais força, tendo como um dos principais focos o trabalho do professor. 

A vitória do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições presidenciais em 2002 gerou 

expectativas distintas: duvidosas para alguns, especialmente para setores da burguesia 

nacional e os representantes do capital financeiro, e otimistas para a grande maioria dos 

brasileiros. Forjado nas lutas dos trabalhadores e com forte organicidade no interior de 

movimentos sindicais, a chegada do PT ao governo federal carregava consigo a ideia de um 

projeto que transformaria a nação brasileira, construído a partir das demandas da classe 

trabalhadora. Apesar do quadro geral de aparente estabilidade, o encerramento da gestão FHC 

demonstrava claramente os limites da política neoliberal e colocava a tarefa de reconstrução 

da economia no governo petista, agora sob novas bases. Contudo, o que se apresentou como 

perspectiva de ruptura a partir de 2003, mostrou-se nos anos seguintes como uma 

continuidade perversa do processo de Reforma do Estado, com a política econômica com 

forte inclinação liberal.  

As iniciativas políticas tomadas justificaram-se a partir de uma suposta não existência 

de alternativas contra as leis do mercado. Sustentou-se nos anos subsequentes que o 

crescimento econômico viria da melhoria do ambiente de negócios e um rearranjo nas 

condições de oferta, que por sua vez criariam as condições para o enfrentamento da 

desigualdade social. A melhoria do ambiente de negócios passava não só pela defesa do 

direito de credores, mas também pela desregulamentação do mercado de trabalho, com perda 

de direitos pela ampliação da participação de setores da sociedade civil na prestação de 

serviços públicos e pela ampliação das privatizações. Esta concepção de desenvolvimento por 

etapas, sobre a qual o governo petista planificou a sua gestão, recebeu a denominação de 

“neodesenvolvimentismo”.  

No tocante às políticas para educação superior, ciência e tecnologia, podemos 

destacar: (1) expansão de vagas na educação superior, especialmente no setor privado, 

impulsionando o capital financeiro lastreado pelos fundos de investimento; (2) aprovação da 

Lei de Inovação Tecnológica (LIT), que fomenta o empreendedorismo docente; (3) ênfase na 

internacionalização da pós-graduação e direcionamento do financiamento das pesquisas aos 

setores de áreas estratégicas (setor produtivo); (4) flexibilização da carreira docente; (5) O 
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Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI), que amplia as determinações da 

LIT no tocante à busca por inovação e geração de patentes, especialmente na flexibilização da 

noção de dedicação exclusiva (DE) e pela facilitação na apropriação de recursos públicos 

destinados à C&T e P&D pelas empresas e setores do capital rentista. Essas iniciativas têm 

agravado o quadro de intensificação do trabalho docente.  

Diante dos elementos supracitados, apontamos para a necessidade de construção da 

resistência contra o processo de intensificação e precarização do trabalho docente e o 

alinhamento das universidades públicas aos interesses do capital. Neste sentido, é 

fundamental o fortalecimento das lutas lideradas pelo Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), especialmente no fortalecimento de sua 

proposta para a universidade brasileira. Quanto ao financiamento das universidades, é preciso 

lutar pela garantia de que o Estado financie as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas 

universidades públicas e a manutenção da gratuidade do acesso ao ensino, devendo 

compreender não só a ausência de taxas ou mensalidades, “[...] mas a garantia de reais 

condições de estudo, por meio de sistemas e mecanismos que permitam ao estudantes 

condições de alimentação, transporte, moradia e disponibilidade de material de estudo” 

(ANDES-SN, 2013).  

Quanto às atividades de Ciência e Tecnologia, é preciso impulsionar o 

desenvolvimento de projetos de C&T socialmente referenciados, ligados “[...] à proteção da 

natureza e à melhoria da qualidade de vida da população, com garantia de financiamento 

público” (ANDES-SN, 2013). É preciso construir uma agenda de pesquisas sob 

responsabilidade de organismos colegiados, democraticamente constituídos, “[...] a partir de 

diretrizes de política de pesquisas definidas autonomamente pelas universidades” (ANDES-

SN, 2013), em contraposição ao atrelamento de prioridades fixadas por agências 

financiadoras, públicas ou privadas, e empresas.  

Quanto aos mecanismos de avaliação, o processo de avaliação do trabalho acadêmico 

dos professores deve ser referenciado nas condições concretas em que o trabalho é exercido, 

“[...] considerando-se verbas, salários, insumos materiais, instalações, condições sociais, 

econômicas e políticas” (ANDES-SN, 2013), tendo como objetivo o estímulo ao 

aprimoramento de atividades de ensino, pesquisa e extensão e a compreensão de sua 

articulação com o projeto global de sua unidade acadêmica e das instituições, para além do 

caráter punitivo ou meritocrático, sem considerar as reais condições de trabalho.    
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