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RESUMO 
 

 

O presente estudo tem como objetivo central compreender as relações estabelecidas na 

parceria público-privada entre o Campus Universitário de Marabá e a Companhia Vale e as 

implicações para a vida acadêmica, em especial para a autonomia universitária desse 

Campus. Com base no estudo realizado evidenciam-se as categorias analíticas: público, 

privada e universidade produtivista e as categorias empíricas: autonomia universitária e 

participação para aprofundamento das análises teóricas. No processo de condução 

metodológica optou-se pela abordagem qualitativa, com viés da pesquisa participante, por 

meio de entrevistas, questionários e formulários. A produção dos dados foi construída 

também, a partir do diálogo com fontes bibliográficas e documentais. As reflexões 

apresentadas apontam que a fragilidade da participação docente, em certa medida, implicou a 

autonomia universitária, não aquela apresentada na letra da lei, mas a autonomia construída 

pela participação no espaço público, na construção do diálogo do desentendimento e pelo 

vencimento do discurso do consenso estabelecido pela política policial da anulação da fala 

dos sujeitos dentro do espaço democrático. As aproximações teóricas presentes no texto estão 

marcadas pela utopia e paixão em defesa da universidade pública. Nesse sentido 

reconhecemos que a universidade não se modifica em uma via de mão única, pelo contrário, 

tem se modificado pelas contingências históricas que determinam seus rumos. Acreditando 

nessa capacidade de modificação constante é que esperamos que a “Era das PPPs” seja 

enfrentada e transformada com bom senso, trabalho coletivo, ética e, principalmente, com 

ação política propositiva e transformadora.  

 

 

Palavras-Chave: parceria público-privada, universidade produtivista, autonomia 

universitária e participação. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present study aims at understanding the relationships established in the public-private 

partnership between the campus of Marabá and Companhia Vale and the implications for 

academic life, especially for university autonomy of campus. Based on this study to 

demonstrate the analytical categories: public, private and university productivist and 

empirical categories of university autonomy and participation for deepening the theoretical 

analysis. In the process of conducting methodological choice was the qualitative approach, 

biased research participant, through interviews, questionnaires and forms. Data production 

was also built from the dialogue with bibliographic and documentary sources. The reflections 

presented here suggest that the weakness of teacher participation to some extent, involved the 

university autonomy, not the one in the letter of the law, but the autonomy built up by 

participation in public space, the construction of dialogue and disagreement by the expiration 

of speech consensus established by the political police of the cancellation of the speech of the 

subjects within the democratic space. The theoretical approaches in the text are marked by 

utopia and passion in defense of the public university. In this we recognize that the university 

does not change in one-way street, however, has been affected by historical contingencies 

that determine its direction.Believing in that capacity for constant change is that we expect 

"the PPP was" to be confronted and transformed with common sense, team work, ethics, and 

especially with proactive and transformative political action. 

 

Keywords: public-private, partnership, productivist university autonomy and participation. 
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INTRODUÇÃO 

  

Na Universidade Pública vivemos mudanças estruturais que paulatinamente 

alteram a organização acadêmica institucional desse espaço formativo. Há excessos de 

acordos burocrático-administrativos, aumento de cobranças de produtividade e a fragilização 

da autonomia universitária e da produção intelectual engajada, além das constantes exigências 

do Estado e dos organismos internacionais1 para o ajuste da produtividade acadêmica com 

base no binômio: minimização dos custos e maximização dos benefícios ao mercado 

empresarial. 

Diante desse cenário não é possível deixar de colocar na ordem do dia, o debate 

sobre a preocupação com a universidade contemporânea e seus rumos, os arranjos sociais e as 

exigências capitalistas para a mudança urgente de modelo universitário democrático para os 

modelos de ocasião (neoprofissional e produtivista), adotando-se um modelo heterônomo 

voltado às demandas do jogo mercantil. 

As novas configurações do mundo capitalista globalizado são determinadas pela 

hegemonia do capital beligerante, o qual caiu sobre a universidade com força, estratégias e 

sutilezas que apenas um olhar mais crítico e atento pode perceber. Para Silva, 

 
 
Trata-se de falar da universidade num momento de preocupação com o seu futuro. 
Preocupação que vem motivada pelo fato de que se percebe, dentro da universidade, 
uma espécie de alienação crescente: verifica-se, de um lado, que os membros da 
comunidade universitária tendem a isolar a sua instituição dos problemas vividos e 
enfrentados pela sociedade e, por outro lado, nota-se uma perda de vínculos 
identificadores internos tanto quando se menosprezam os problemas específicos da 
administração universitária, como quando se levanta um distanciamento entre a 
figuração abstrata da Universidade e a própria vivência construída dela. Não é difícil 
deparar-se a cada momento com manifestações de professores, alunos e servidores 
técnicos e administrativos, em que cada qual, sendo da universidade, fala desta 
como se fosse uma entidade de que não fazem parte (1999, p. 12). 

 
 

Esse trecho pontua algumas das reflexões que temos feito em torno da 

                                                 
1 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial (BM), Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e o Fundo Monetário Institucional (FMI). 
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universidade. Para o olhar dos desavisados parece mais um sintoma de esquizofrenia social 

quando os docentes, principalmente ligados ao movimento sindical no interior das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), preocupam-se com o futuro da universidade. Há número 

significativo de docentes que reconhecem a desvalorização e a precarização do trabalho no 

ensino superior. Porém, outros falam desse fenômeno burocrático, econômico, político e 

social como algo que muito pouco tem a ver com suas pesquisas, seus gabinetes, consultorias, 

ensino e suas próprias vidas.  

Aparentemente o que atinge a muitos dos inconformados nada mais é do que a 

naturalização da modernidade capitalista, à qual a universidade deve incorporar-se para 

cumprir sua missão social. Se assim for, muito pouco pode-se fazer, a não ser aceitar a 

sobreposição da racionalidade cognitivo-técnico-instrumental sobre a moral prática e estética 

expressiva guiada pela lógica capitalista. Racionalidade esta que, vem colaborando para o 

desmonte da universidade pública e o avanço privatista neste setor. Estamos em tempos de 

crise na oferta de serviço público pelo Estado. Há um constante encolhimento do público e a 

supervalorização do privado como alternativa. 

 

Esta crise internaliza-se na universidade pública por meio de conflitos distintos e 
variados, que se revelam tanto nos discursos que representam as instituições quanto 
nos discursos das corporações, desdobrando-se, por outro lado, no conflito entre 
estes e sua prática. Um deles se faz presente na inconciliável superposição de 
concepções coexistentes na identificação da universidade, cuja natureza se pretende 
seja ora social, ora funcional, ora gerencial. Outro está na defesa da autonomia 
ilimitada (ou limitada apenas pelo estatuto constitucional) e a rejeição de qualquer 
tipo de acompanhamento e controle social. Um terceiro consiste em defender (e 
defender com intransigência) o caráter público da universidade, mas aceitar, com 
conivência ou conformismo, a privatização dos serviços por meio de Fundações de 
Direito Privado (SILVA, 1999, p. 19). 

 

A internalização da crise associa-se à incorporação ideológica do discurso da 

qualidade dos serviços privatizados e a inoperância do público, entre eles, o do campo 

educacional. Docentes, alunos, técnicos, parte da população brasileira julgam que entrada de 

capital nacional ou estrangeiro na universidade terá o efeito na qualidade estrutural e 

econômica desta. Portanto, a leitura em torno dessas questões se dá pela condição pragmática 

de solucionarmos um problema presente com resposta ao agora, sem análise profunda das 

implicações para os rumos futuros da universidade pública. 

Nessa direção, Arrais Neto (2006) apresenta uma severa crítica à atitude acrítica e 

superficial diante da globalização capitalista quando aponta que “o pensamento crítico pode 

levar ao desenvolvimento de uma consciência mais elevada e esclarecida acerca dos interesses 
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nas formas das relações sociais e das políticas públicas” (p. 32). Isso significa que, apenas o 

pensamento crítico poderá dar visibilidade ao conjunto de proposições neoliberais que estão 

na soleira da universidade. Sem uma leitura minuciosa e crítica, o conformismo e a 

desesperança invadem nossos gabinetes, laboratórios e salas de aula. 

A ideologia social capitalista tem se apropriado e utilizado as políticas 

educacionais como espaço específico em que podem intervir para a reprodução dos valores, 

moral e interesses capitalistas. Neste campo ideológico majoritário, “o projeto educacional – 

de cada estado nação tem o papel de nortear o esforço do desenvolvimento nacional, as 

relações sociais e participa diretamente da articulação da aceitação e reprodução das relações 

de produção globais da sociedade” (ARRAIS NETO, 2006, p. 25).  

Neste sentido, é lócus profícuo a universidade e sua produção. Dadas as mutações 

do modelo capitalista de produção, o conhecimento passa a ser uma fonte inesgotável que 

retroalimenta a reconfiguração desse modelo e garante sua reprodução. 

Diante dessa realidade podemos afirmar que, a realidade das universidades 

públicas na década de 1990 e no inicio do século XXI foi alterada paulatinamente pela entrada 

de novas exigências na formação de profissionais no modelo toyotista2. 

Essas transformações do modelo educacional nas IFES foram balizadas pelas 

exigências do Banco Mundial, que em relatório de gestão do ano de 2001, apontou a 

ineficiência da educação superior pública no Brasil para superar o quadro em que se 

encontravam, tendo apresentado várias proposições de adequações que deveriam sofrer essas 

instituições de ensino (CHAUÍ, 1999; SGUISSARDI, 2004) — a formação profissional 

voltada à construção de habilidades e competências técnicas para atender as demandas do 

mercado produtivo. 

A Universidade Federal do Pará, Campus Universitário Marabá, no período que 

compreendeu os anos de 2001 a 20033, vivenciou mudanças institucionais provocadas por 

essas exigências e pelas necessidades de atender às adequações apontadas pelos organismos 

financiadores internacionais. Para ajustar-se ao novo paradigma de universidade, o Campus 

passou por um processo político-gerencial marcado por gestão administrativa-burocrática e 

acadêmica centralizadora;  oferta de cursos de graduação a partir da parceria público/privado 

                                                 
2 Refere-se ao novo modelo de gestão de trabalho, onde encontramos atividades mais integradoras da força de 
trabalho produtiva do trabalhador. 
3  Após o início do Programa de Apoio ao Plano da Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(Reuni), ampliaram-se os concursos para professores efetivos; no campo das licenciaturas foram criados novos 
cursos como o de Química, Geografia e Educação do Campo. 
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(PPP), sem o debate com a comunidade acadêmica. 

Há o apelo para uma formação acadêmica voltada à preparação de  mão-de-obra  

e  menor participação docente nas decisões colegiadas. Assim, no ano de 2003, foi instituída 

a parceria público-privada, por meio do convênio 10554, para atender principalmente, à 

demanda de qualificação profissional para o mercado empresarial das multinacionais 

instaladas na região sudeste do Pará. 

No bojo dessas matrizes analíticas apresentadas é que o problema de pesquisa 

constitui-se: Como se instituiu a parceria público-privada entre o Campus Universitário 

de Marabá e a Companhia Vale? Quais as implicações e os desdobramentos dessa 

parceria para a vida institucional, em especial para a autonomia universitária desse 

Campus?  

Com base nessas interrogações identificamos como objeto de pesquisa: a 

instituição da parceria público-privada no Campus Universitário de Marabá, a partir da 

celebração do convênio 1055, na qual evidenciamos como categorias analíticas: público, 

privada e universidade produtivista e como categorias empíricas: autonomia universitária e 

participação5. 

Em busca de compreendermos a realidade em que se constitui o problema 

proposto de investigação, definimos como objetivo geral do estudo compreender a partir da 

percepção dos docentes como constituiu o processo de implantação do convênio 1055, o 

qual concretizou a parceria público e privado no Campus Universitário de Marabá e quais 

os desdobramentos e as implicações desse convênio para a autonomia universitária. Esse 

objetivo para ser alcançado consubstancia-se nos objetivos específicos, assim definidos: 

Compreender como se deu a parceria público-privada entre o Campus Universitário de 

Marabá e a Companhia Vale; Explicitar de que maneira as implicações e os desdobramentos 

dessa parceria afetaram a autonomia universitária; Compreender a proposta intrínseca à 

parceria púbico-privada quanto à qualificação profissional, configurando-se em uma proposta 

de universidade produtivista, e finalmente, identificar no interior da universidade como se 

                                                 
4 Convênio que instituiu juridicamente e institucionalmente a parceria entre o Campus de Marabá e a Companhia 
Vale, tendo por objetivo a oferta de cursos de graduação no campo tecnológico: Engenharia de Materiais e 
Engenharia de Minas e Meio Ambiente. No capítulo 4 da tese examinamos o referido convênio e seus 
desdobramentos. 
5As categorias analíticas são gerais, construídas na fase exploratória da pesquisa. As categorias empíricas têm a 
finalidade operacional; visam o trabalho de campo ou são construídas a partir dele; são mais específicas e 
concretas do que as analíticas (MINAYO, 2004). 
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estabeleceram as formas de participação6. 

 Destacamos que o interesse pela temática investigada é fruto das reflexões 

acerca da realidade conjuntural, política e acadêmica do Campus Universitário de Marabá, 

nos anos de 2001 a 2003. No ano de 2003 pode ser localizado como o tempo em que 

despertaram inquietações nos docentes sobre essa conjuntura. Havia na direção 

administrativo-acadêmica um coordenador interino; o conselho universitário do Campus não 

desenvolvia atividades que lhe competia, necessárias ao funcionamento da gestão acadêmica; 

foram criados cursos tecnológicos, financiados a partir da parceria da Universidade com a 

Companhia Vale, implantados no denominado Campus II, sem o debate e a participação 

democrática da comunidade acadêmica. Justifica-se então, a importância de realizarmos uma 

pesquisa acerca desse acordo.  

É imprescindível compreendermos a dinâmica em que a Universidade está 

inserida e, principalmente, as estratégias de superação da visão mercadológica que tem 

marcado a educação superior nas últimas décadas. 

Discutiremos ainda, o engendramento do público e do privado na sociedade 

brasileira e como esse processo perpassa, atualmente, na universidade pública por meio da 

instituição da parceria público/privada (PPP), normatizada pelo governo federal na Lei 

11.079, de 30 de dezembro de 20047.  Constituído o Campus Universitário de Marabá como 

lócus da pesquisa, fez-se necessário compreender as dimensões políticas do projeto que 

institucionalmente a consolida.  

Nessas diretrizes, em âmbito acadêmico, destaca-se como relevante a proposta de 

qualificação de mão-de-obra para os mercados de trabalho regional e nacional, que 

circunscreve o atendimento à “vocação” regional das universidades da Amazônia. 

Dessa forma, justifica-se a relevância nos campos social e científico da 

realização de pesquisas acadêmicas sobre a temática da parceria público/privada no interior 

das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES)8,  uma vez que enfrentamos época de 

grandes desafios à Universidade, no caso deste estudo, o Campus Universitário de Marabá.  

Consideramos ainda que, ser tarefa primordial dos preocupados em estabelecer 

diretrizes para uma universidade pública (plural e democrática) elaborar, no campo teórico-

                                                 
6  Apresentamos as análises que configurem a realidade específica do Campus Universitário de Marabá. 
7  Vale destacar que, o convênio 1055 foi estabelecido em 2003, ano anterior à Lei 11.079/2004 que define 
diretrizes gerais para a instituição da PPP na Administração Pública. 
8  Valdemar Sguissardi (2005), Denise Mancebo (2004) têm estudos sobre essa questão. 
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prático, reflexões contra-hegemônicas ao discurso (neo)liberal da “razão cínica”9 que se 

incrustou na academia neste começo de século e que tem influenciado os debates sobre a 

oferta e a qualidade de ensino ofertado nas IFES. 

Nos dias atuais há uma constante e intensa exigência do mundo do trabalho e da 

vida produtiva10, para que os cidadãos tenham pleno domínio sobre as novas tecnologias e 

saberes socialmente construídos e acumulados pela humanidade, para atender às exigências 

do mercado produtivo capitalista. Portanto, é preciso que reconheçamos tais exigências como 

necessárias para o domínio técnico da vida sociocultural e produtiva, resultantes de uma 

investida própria das mudanças estruturais ocorridas no mundo do trabalho. 

Essa fetichização da técnica absolutiza, em certa medida, influencia a relação do 

sujeito com o mundo e o faz herdeiro de uma postura servil ao capital e sua reprodução 

ampliada. Isso tem encontrado na universidade lócus profícuo para disseminação e 

atendimento de tais exigências capitalistas, pois “diante das pressões ‘públicas’ e privadas por 

eficiência, competitividade etc., verifica-se a acentuação acelerada de um modelo de 

universidade no Brasil neoprofissional, em detrimento da universidade de pesquisa, “[...] isto 

é, uma universidade neoprofissional, heterônoma, operacional e empresarial/competitiva” 

(SGUISSARDI, 2005, p. 215). 

 

Além disso, no atual contexto, a ciência e a tecnologia tornaram-se forças 
produtivas, ou seja, deixaram de ser suporte do capital para se converterem em 
agentes de sua acumulação. Com essa mudança, os cientistas e técnicos tornaram-se 
econômicos diretos, e a força e o poder capitalistas encontram-se no monopólio do 
conhecimento e da informação. Desse modo, os progressos técnico-científicos 
podem reverter em melhorias socioeconômicas para o país e para o conjunto da 
população, mas também podem desenvolver-se em sentido inverso, ampliando os 
mecanismos de diferenciação social e acumulação de riqueza. A esses "progressos" 
a universidade deve responder positivamente, não só se reformulando para o 
atendimento das novas necessidades como também e principalmente fazendo a 
crítica dessas novas realidades (MANCEBO, 2004, p. 9). 

 

 

Por outro lado, a utilização desses saberes pode contribuir para o 

redimensionamento do caráter da própria universidade, não apenas no que tange à lógica de 

formação para o mercado, mas à própria formação humana nela proposta, a fim de que diante 

dessas novas dinâmicas da vida social possamos discutir, enfrentar e construir novos rumos 

(práticos e teóricos) para a atuação do profissional que desejamos formar, em especial, nas 

                                                 
9  Expressão utilizada por Gaudêncio Frigotto (1997). 
10  Fetichizada pela técnica. 
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regiões Sul e Sudeste do Pará, marcadas por conflitos urbano e agrário. 

Nessa direção, é premente o início de um movimento reflexivo acerca da 

apropriação e reorganização dos saberes científicos nas diversas áreas do conhecimento na 

universidade, em perspectiva propositiva para que contribuam na formação de profissionais 

comprometidos com a realidade sócio-cultural da região amazônica. 

Assim, diante das reflexões expostas, estabelecemos o presente estudo sobre a 

temática das relações entre público e  privado na universidade pública brasileira. Para 

conduzirmos a exposição metódica dos resultados da pesquisa empreendida, optamos por 

organizar a tese em capítulos. 

No primeiro capítulo analisaremos as categorias público e privado, usando como 

referências conceituais de autores como Hannah Arendt, Jünger Habermas, Gilberto Freyre, 

Sérgio Buarque de Holanda, José de Souza Martins e Roberto Da Matta, em um esforço 

teórico de compreender os limites existentes entre essas categorias e seu engendramento na 

sociedade pública contemporânea, buscando entender o metamorfoseamento da universidade 

humboldtiana11 em uma universidade neoprofissional.  

No segundo capítulo desenharemos a metodologia e procedimentos de pesquisa 

com o objetivo de descrever as vicissitudes que ora vivenciamos e dos aportes teóricos que a 

sustentam.  

No terceiro capítulo, compomos o lócus de pesquisa fazendo uma breve 

apresentação do cenário da universidade localizada no Sul do Pará, discute-se a participação 

docente na universidade, buscando compreender a “aceitabilidade” docente para a instituição 

da parceria público- privada na universidade de forma vertical, sem um debate mais 

aprofundado da comunidade acadêmica e como os docentes compreendem essas relações no 

interior, Ainda realizamos o resgate da memória da resistência dos docentes sobre a 

instituição da parceria entre o Campus Universitário de Marabá e a Companhia Vale. 

No quarto capítulo analisa-se a instituição da parceria público-privada entre o 

Campus Universitário de Marabá e a Companhia Vale, resgatando o processo histórico a 

partir das fontes documentais e através dos dados coletados junto aos sujeitos-informantes. 

Nesse capítulo, apresenta-se tanto o olhar dos gestores, quanto dos docentes acerca dos 
                                                 
11 O modelo humboldtiano refere-se à construção do conhecimento na Universidade, no qual a pesquisa tem 
lugar de destaque e a liberdade acadêmica é o seu principal princípio. 
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desdobramentos e das negociações realizadas para celebração dessa parceria que resultou no 

convênio 1055. Analisamos a questão da Autonomia Universitária, partindo das análises 

acerca dos desdobramentos da parceria público e privado no Campus de Marabá, discutindo a 

compreensão de autonomia e universidade no atual contexto brasileiro. 

No quinto capítulo, analisamos mais aprofundada sobre a configuração da 

universidade produtivista, sobre as formas de incorporação da lógica produtivista, a partir da 

concepção de trabalho e a relação com a formação profissional do graduando na universidade, 

olhando atentamente para a realidade do Campus de Marabá. 

Não temos a intenção de responder a todas as questões históricas que se 

apresentam nesse campo de estudo, mas tentamos refletir sobre o que é possível mudar em 

nossa realidade universitária e o que está ocorrendo nas IFES.  

Vale dizer, que ao revermos a universidade internamente é muito mais que aplicar 

as fórmulas elaboradas pelo BID/BM (Banco Interamericano de Desenvolvimento/ Banco 

Mundial), FMI (Fundo Monetário Internacional), OMC (Organização Mundial do Comércio), 

GATS (Acordo Geral Sobre Serviço) é resgatar as possibilidades da universidade se 

reconcilar com sua identidade social e histórica de lócus de produção de saberes em prol da 

emancipação e da luta social.  

Há de se reconhecer que historicamente na universidade pública o conformismo 

não é uma bandeira docente. Como afirma Freire (1996), somos sujeitos inacabados, 

marcados pela curiosidade, ética e cheios de humanidade. Por isso, esse estado de aparente 

conformismo pode ser confrontado com a instrumentalização teórico-prática ancorada no 

princípio da universidade pública, gratuita e socialmente referenciada12 num projeto de 

inclusão social. 

Para Arrais Neto (2006) é necessário lutar por uma educação universal. 

Entretanto, deve-se ter um necessário cuidado com a idéia de assumirmos as demandas de 

reprodução de uma força de trabalho qualificada (capacitação técnica) para uma inserção 

competente e eficaz nos processos produtivos exigidos pelo capitalismo. Ainda de acordo 

com o autor,  

 

A educação deve ser sob nosso enfoque no interesse da emancipação plena da classe 
trabalhadora (...). A educação deve ir além da educação tecnocrática atual, limitada 
ao sistema escolar, é preciso articular educação com outros processos sociais, com 
trabalho, movimentos sociais e subjetividade (...). Tendo como eixo uma ética 

                                                 
12  Universidade pública, gratuita e socialmente referenciada, retomada da bandeira de lutas dos movimentos 
sociais na década de 1980, em prol da Educação Superior nas IFES. 
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humanista radical e o desenvolvimento do senso estético geral acerca do mundo e da 
existência humana (...). A estruturação de tal práxis educacional é absolutamente 
possível (ARRAIS NETO, 2006, p. 33-34). 

 

Acreditamos no poder emancipador da educação crítica, que concebe a 

universidade como espaço produtivo na construção dessa educação baseada na pedagogia da 

indignação e do confronto, como afirma Freire (1996). Pensamos “numa mudança da 

universidade pública pela perspectiva da formação e da democratização” (CHAUÍ, 2003, p. 

12) da sociedade brasileira, compreendendo que é necessário um esforço de construir, definir 

e (re)estabelecer a esfera pública como espaço do bem comum e a serviço de todos, como 

forma de valorização e resgate dos direitos sociais e defesa de interesses comuns da 

coletividade. Tal esforço deve ter como objetivo contribuir para a humanização e o exercício 

da cidadania em todos os segmentos da vida social. 

A universidade pública poderá no conjunto de seus projetos de formação humana 

e técnica contribuir para as organizações dos trabalhadores, dos grupos excluídos, das 

populações camponesas e urbanas, atualmente em estado de vulnerabilidade social. Retomar 

essa bandeira é fundamental para a construção de novas formas de gestão e para a criação e 

(re)estabelecimento do espaço público.  

No entendimento de Paoli (1992), apesar de toda a crise que se alastra no setor 

público e do discurso de sua inoperância e desnecessidade, há uma recente retomada da luta 

das organizações populares no sentido de superação das práticas assistencialistas e de 

participação ativa nas disputas sociais. A autora afirma ainda que, apesar de todas as 

dificuldades, tais organizações têm conseguido que o domínio do público seja garantido, 

incluindo aí a participação plural como prática e discurso fundados no significado dos direitos 

e na (re)apropriação pelas camadas populares. 

Não é tarefa fácil restituir o espaço público e vencer o discurso de sua 

desnecessidade. Sabemos que é possível, por isso urgente, a ação dos intelectuais orgânicos13, 

dos movimentos sociais e do cidadão comum em torno dessa possibilidade, em especial, da 

universidade. É preciso a ampla defesa da construção do espaço público e de uma sociedade 

democrática e cidadã. 

                                                 
13  Empréstimo do conceito gramsciniano de intelectual orgânico como o engajado nas lutas sociais de seu tempo 
e em nome dos grupos dominados. 
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CAPÍTULO 1 

O PÚBLICO E O PRIVADO NO BRASIL: DISPUTAS E APROXIM AÇÕES NO 

PROCESSO HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA E DA 

UNIVERSIDADE PÚBLICA 

 

1.1 A Esfera Pública Burguesa em Jürgen Habermas e o Espaço Público em 

Hannah Arendt 

 

 

Ao tratar das categorias analíticas público e privado e seu engendramento na 

sociedade e na universidade brasileira, inicialmente apresentamos aportes teóricos de autores: 

Habermas (1984) e Arendt (2004), do campo da filosofia política, nos quais estabelecem 

limites importantes entre tais categorias e posições diferenciadas semelhantes acerca das 

conceituações. 

Habermas (op. cit.) se dedica na origem da esfera pública vinculada à esfera 

privada anterior a primeira, enquanto Arendt (op. cit.) compreende que há um espaço público 

comum aos seres humanos, no que fazem uso público da fala, na manifestação de desejos, 

aspirações, vontades e crenças. 

Para o autor (op. cit.) a esfera pública é uma esfera política, de mediações e 

significados relacionados com a produção material da vida humana, ou seja, com a 

propriedade individual do homo economicus, tanto que inicia o texto “Delimitação 

propedêutica de um tipo de esfera pública burguesa” afirmando que “o uso corrente de 

‘público’ e ‘esfera pública’ denuncia a multiplicidade de significados concorrentes” (1984, 

p.13). Deste modo, se os múltiplos significados se apresentam nesta categoria, é porque 

derivam de várias interpretações, de tal forma que para se analisá-las acercamo-nos de 

dificuldades teóricas e metodológicas. Admite a impossibilidade de substituir categorias 

tradicionais como público, privado, esfera pública ou opinião pública por definições mais 

claras.  

A partir da necessidade de utilizarmos tais categorias, temos que aceitar os limites 

destas definições e utilizá-las com a compreensão do processo histórico que as fundou. 
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Habermas (op. cit.) definiu o público como: 

 

Certos eventos quando em contraposição às sociedades fechadas, são acessíveis a 
qualquer um – assim como falamos de locais públicos ou casas públicas. Mas já 
falar “prédios públicos” não significa apenas que todos têm acesso a eles; eles nem 
sequer precisam estar liberados à frequentação pública; eles simplesmente abrigam 
instituições do estado e, como tais, são públicos (p.14). 

 

 

Neste sentido, assume o conceito de público como um espaço comum de todos, 

instituído pelo Estado como espaço das relações plurais e políticas dos homens-cidadãos. Os 

sujeitos que atuam na esfera pública são portadores de opinião e manifestam seu juízo. 

Essas categorias são de origem grega e transmitidas por uma versão romana. O 

público associa-se à práxis comunitária. Porém, entre os gregos, a participação na vida 

pública condicionava-se à autonomia privada “como senhores da casa”, aqui relacionado à 

propriedade e ao status de cidadão da polis. “A esfera privada está ligada a casa não só pelo 

nome” (op. cit., p. 16), se relaciona ao poder sobre a economia doméstica e sobre a família do 

homem público; baseia-se, portanto, na ação do déspota doméstico, naquilo que é próprio da 

relação familiar. A partir desta atuação na esfera privada o homem se habilita a apresentar-se 

na esfera pública como senhor de seus bens e de sua casa. 

 

Só à luz da esfera pública é que aquilo que é consegue aparecer, tudo se torna visível 
a todos. Na conversão dos cidadãos entre si é que as coisas se verbalizam e se 
configuram; na disputa dos pares entre si, os melhores se destacam e conquistam a 
sua essência: a imortalidade da fama (op. cit., 1984, p. 16).  

 

 

Em sua análise histórica, o critério grego para a concessão do direito a participar 

da esfera pública era o grau de autonomia do cidadão diante das necessidades de 

sobrevivência. Em oposição ao público, estava o privado, ou o espaço da vida doméstica e 

familiar, local onde se garantia a sobrevivência. 

Arendt (op. cit.) afirma que muito provavelmente o surgimento da esfera pública 

tenha ocorrido à custa da esfera privada, da família e do lar. A esfera pública é a esfera da 

polis, “na esfera da liberdade há a vitória sobre as necessidades da família em nome dessa 

liberdade” (op. cit., p. 38). Logo, “a liberdade situa-se exclusivamente na esfera política” (op. 

cit. p.40). A polis se diferencia da família por reconhecer os iguais, os homens em sua 

condição humana, mesmo os não proprietários, mas servos. Por outro lado, na família as 
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relações se sustentam na desigualdade, na força do senhor proprietário que é o dono dos bens 

e da família. 

Ao longo de toda a Idade Média as categorias “público” e “privado” assentaram 

suas definições no direito romano: “a esfera pública como res pública”. Com o Estado 

Moderno surge o público como pertencente à esfera da sociedade civil. Habermas (op. cit.) 

afirma que “a esfera pública continua sendo, sempre ainda, um princípio organizacional de 

nosso ordenamento político” (p.17). 

Com o advento do Estado Absolutista e o desenvolvimento do capitalismo, a 

esfera pública burguesa se transformou em ambiente de resistência à autoridade pública 

estatal. Assim, a sociedade civil se fortaleceu e protagonizou uma tensão entre a cidade e a 

corte: o privado versus o público. Os cidadãos buscavam o esclarecimento sobre temas antes 

restritos ao Estado e à Igreja, fazendo circular suas opiniões, na criação de meios de 

publicidade como folhetins e pequenos jornais. Um dos temas reivindicados pela burguesia 

foi o acesso à política. Com o exercício da discussão de idéias, a esfera pública adquiriu a 

função de legitimação da lei, ou seja, estabeleceu o vínculo entre as normas editadas pela 

autoridade estatal e a opinião pública. 

Para Arendt (op. cit.) o surgimento da Cidade-Estado significou que o homem, 

além de sua vida privada, também recebeu uma vida política, uma vida pública que foi 

denominada de biopolitikos, pois, é provável que “só a fundação da cidade-estado tenha 

possibilitado aos homens passar toda a sua vida na esfera pública, em ação e em discurso, a 

convicção de que estas duas capacidades humanas são afins uma da outra” (p. 34). 

As transformações advindas com a modernidade instauraram outra compreensão 

sobre as relações sociais, que são insuficientes para a distinção entre o setor público e o setor 

privado. “Assim parece compreensível que a autoridade ‘privada’ e ‘pública’ fundem-se numa 

inseparável unidade, já que ambas são emanadas de um único poder, sendo também 

compreensível que estejam ligadas aos bens fundiários e que possam ser tratadas como 

direitos privados adquiridos” (op. cit., p.18). 

Habermas (op. cit.) afirma que a esfera pública pode ser entendida inicialmente 

como a esfera das pessoas privadas reunidas em público; elas reivindicam esta esfera pública 

regulamentada. “À medida que a troca de mercadorias rebenta com os limites da economia 

doméstica, a esfera restrita da família se delimita perante a esfera da reprodução social: o 

processo de polarização entre o Estado e a sociedade repete-se mais uma vez dentro da 

sociedade” (op. cit., p.43). O homem apresenta-se à sociedade e manifesta sua opinião pública 
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sobre a estruturação da sociedade, organiza-se em categorias, sindicatos e partidos. A esfera 

privada dilui-se e o homem público assume a esfera privada como parte de sua vida intima. 

Assim, “o status de homem privado combina o papel de dono de mercadoria com o pai de 

família, o de proprietário como o de ‘homem’ simplesmente. A duplicação da esfera privada 

em nível mais elevado da esfera íntima” (1984, p. 44). 

Habermas (op. cit.) reconheceu a formação da esfera pública burguesa como uma 

instância mantenedora dos interesses coletivos, mas que só estava aberta à participação dos 

cidadãos que possuíam propriedades e esclarecimento — os burgueses. Por isso, esse 

ambiente se tornou sujeito aos interesses dessa classe. Apesar das contradições no seio da 

esfera pública, o autor entendia esse espaço como um lugar onde a expressão e a ação 

comunicativa podiam favorecer uma consciência coletiva capaz de possibilitar uma existência 

solidária, não coercitiva, libertadora e igualitária entre os homens. 

A esfera pública ou espaço público era entendido como o espaço de discussão, 

fundamentado na capacidade de confrontar argumentos racionais com a opinião baseada na 

razão. A soberania do povo, em sociedades complexas, passou a ser entendida como um 

processo prático de argumentação, fruto da interceptação e sobreposição de discursos. 

Para Arendt (op. cit.) a distinção entre as esferas pública e privada está por 

existências diferenciadas. Por isso elas precisam ser compreendidas na dimensão dos homens 

que as estabelecem a partir de seus interesses comuns.  

 

A distinção entre a esfera da vida privada e a esfera pública corresponde à existência 
das esferas da família e da política como entidades diferentes e separadas, pelo 
menos desde o surgimento da antiga cidade-estado; mas a ascendência da esfera 
social, que era nem privada nem pública no sentido restrito do termo, é um 
fenômeno relativamente novo, cuja origem coincidiu com o surgimento da era 
moderna e que encontrou sua forma política no estado Nacional (p. 37). 

   

 

Habermas (op. cit.) argumenta que a esfera pública é institucionalizada pelo 

Estado de direito burguês. Diz ainda, que “o estado de direito enquanto Estado burguês 

estabelece a esfera pública atuando politicamente como órgão do Estado para assegurar 

institucionalmente o vínculo entre lei e a opinião pública” (p.104). Logo, as relações 

estabelecidas na distinção entre público e privado seriam, pelo menos a priori, 

institucionalizadas pelo Estado. Cabe a ele restaurar a opinião pública como instrumento que 

materializa a vontade do povo em nome do bem comum. 

Quando não cumpre tal empreendimento e deixa que o espaço público seja apenas 
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de alguns, que a opinião pública não seja manifestada como forma democrática de assumir o 

espaço público como de todos os seres humanos, a esfera pública deixa de ser pública para 

voltar a ser um espaço privado. Assim, “a esfera pública reage e cai com o princípio do acesso 

a todos. Uma esfera pública, da qual certos grupos fossem excluídos, não é apenas, digamos 

incompleta: muito mais, ela nem sequer é uma esfera pública” (op. cit., p. 105). 

Nesse aspecto, as análises de Habermas (op. cit.) se aproximam das de Arendt 

(op. cit.), principalmente no que se refere à esfera pública como espaço comum a todos os 

homens. “A esfera pública, enquanto mundo comum, reúne-nos na companhia uns dos outros 

e, contudo, evita que colidamos uns com os outros, por assim dizer” (HABERMAS, 1984, p. 

62). Pois, para Arendt (op. cit.), só existe esfera pública quando os homens estabelecem 

relações entre si e o mundo. 

Em suas teses, Habermas (op. cit.) retoma em muitos aspectos as análises de 

Arendt (op. cit.). O discurso habermasiano amplia conceitos como o Estado de direito 

burguês, suas mediações dentro da esfera pública e a forma como os homens se relacionam 

dentro desta esfera a partir das normas institucionalizadas por esse Estado. Segundo 

Habermas (op. cit.), “no público das pessoas privadas pensantes se desenvolve o que em Kant 

se chama de concordância pública; e em Hegel de ‘opinião pública’ (1984, p. 142). 

Para Habermas (op. cit.), “o Estado de direito burguês, inclusive a esfera pública 

como princípio central de sua organização, é mera ideologia. Exatamente a separação entre 

setor privado e setor público impede, nesse estágio do capitalismo, aquilo que a idéia de 

esfera pública civil promete” (1984, p. 151). É neste Estado de direito burguês que nasce a 

esfera pública.  

A esfera pública burguesa surgiu historicamente no contexto de uma sociedade 

separada do Estado. O social podia constituir-se numa esfera própria à medida que a 

reprodução da vida assumia, por um lado, formas privadas, mas por outro, como setor público 

em seu conjunto, passou a ter relevância pública (HABERMAS, op. cit., p. 152). 

No século XIX a esfera pública passa a ser uma exigência da própria 

modernidade, um momento de ruptura com a herança antiga e medieval em que o privado 

estabelecia e controlava o que era público. Para ele, o estabelecimento da esfera pública 

distinta da esfera privada reconhece a cidadania dos outros, mesmo os não-proprietários. 

Assim, a esfera pública na modernidade foi revolucionada diante desse processo de mudança 

profunda da constituição da sociedade burguesa:  
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A esfera pública burguesa desenvolveu-se no campo de tensões entre o estado e a 
sociedade, mas de modo tal que ela mesma se torna parte do setor privado. A 
separação radical entre ambas as esferas, na qual se fundamenta a esfera pública 
burguesa, significa inicialmente apenas o desmantelamento dos momentos de 
reprodução social e de poder político conjugados na tipologia das formas de 
dominação da idade Média avançada (1984, p. 169). 

  

Arendt (op. cit.) apresenta a noção de espaço público no qual a ação e o discurso 

de cada um podem ganhar efetividade na construção do “mundo comum”. Reconhecemos que 

no mundo capitalista a esfera pública tornou-se um espaço de inter-relações de concorrência 

entre os capitais dirigidos pela lógica capitalista. Entretanto, apenas tratar a esfera pública 

como esfera da burguesia, em que ela determina sua condição essencial, é negar o que a 

autora chama de mundo comum, ou seja, uma esfera pública para além da lógica do capital, 

das relações entre os homens. 

O conceito de bem comum proposto por ela, associa-se à esfera pública enquanto 

espaço de todos. Isso “significa em primeiro lugar que tudo que vem a público pode ser visto 

e ouvido por todos, e tem a maior difusão possível”, e, “ em segundo lugar, o termo público 

significa o próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar que 

nos cabe dentro dele” (2004, p. 62). 

Com a perda da esfera pública, os homens tornam-se seres inteiramente privados, 

isto é, privados de ver e ouvir os outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles. São todos 

prisioneiros da subjetividade de sua própria existência singular, que continua a ser singular 

ainda que a mesma seja multiplicada inúmeras vezes (op. cit., p. 63). Além disso, “só a 

existência de uma esfera pública e subseqüente transformação do mundo em uma comunidade 

de coisas que reúne os homens e estabelece uma relação entre eles depende inteiramente da 

permanência” (Idem, p. 64). 

A autora critica o governo que é nomeado por todos e mesmo assim, protege a 

riqueza dos proprietários privados na luta por mais riqueza. Para Habermas, o Estado de 

direito burguês garante a democracia e a participação dos homens na esfera pública. 

Confrontando essa afirmação, encontramos em Arendt (op. cit.) a seguinte crítica: 

 

 
A contradição óbvia deste moderno conceito de governo, onde a única coisa que as 
pessoas têm em comum são os interesses privados, já não deve nos incomodar como 
ainda incomodava Marx, pois sabemos que a contradição entre o público e o 
privado, típica dos estágios iniciais da era moderna, foi um fenômeno temporário, 
que trouxe a completa extinção da própria diferença entre a esfera privada e pública, 
a submersão de ambas na esfera social (p. 79). 
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Todavia há uma distinção a ser percebida entre o público e o privado e que deve 

guiar nossas ações em nome do “bem comum” e deve ser marcada pela oposição entre 

necessidade e liberdade, entre futilidade e a realidade entre aquilo que é para todos os homens 

e a aquilo que é para alguns.  

Entender as distinções clássicas dessas duas categorias, público e privado, remete-

nos à compreensão das relações que estas categorias estabelecem no interior da sociedade 

brasileira desde a sua constituição enquanto nação. Para muitos essa fronteira tênue é 

inexistente quando se trata de interesses particulares de grupos hegemônicos que se 

perpetuam no poder.  Porém, as fronteiras são ampliadas quando se trata do cidadão comum 

que recorre ao estado em busca das garantias sociais preconizadas na Constituição Federal de 

1988. 

 

1.2 O público e o privado no Brasil: a perda do espaço público e a 

privatização de direitos e da cidadania 

 

 

Ao longo do debate acerca da formação da esfera pública no Brasil, inúmeros 

autores14 discutem o engendramento entre o privado e o público e o papel dessas categorias no 

decorrer da formação do espaço público. Embora tantas vezes, o privado torna-se a negação 

do público como um espaço constituído por relações sociais de disputas e conflitos. Logo, o 

privado, passou a assumir a hegemonia, determinando as relações sociais, políticas e 

ideológicas dentro da esfera pública.  

Os argumentos dos autores Freyre (1978) e Da Matta (1997) apontam para a 

esfera pública burguesa como totalitária e hegemônica, em detrimento da esfera pública plural 

e participativa dos indivíduos comuns, onde o espaço público, lugar das ações e do discurso 

coletivo, é inexistente, destituído de qualquer impessoalidade e impregnado das amarras do 

colonialismo. Este espaço é condenado ao clientelismo e ao jogo de favores denominado por 

Da Matta (op. cit.) de “jeitinho” brasileiro. “Você sabe com quem está falando?” É um jargão 

popular em que aparecem as relações de compadrios, favorecimento e hierarquia traduzida 

pela alteridade imposta a partir das posições sociais ou, invariavelmente, pelo status quo da 

                                                 
14  Gilberto Freyre (1978), e Roberto Da Matta (1997), Sérgio Buarque de Holanda (1984), José de Souza 
Martins (1994), Vera Telles (1992), Francisco de Oliveira (1994) e Marilena Chauí (2001). 
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família ou do próprio indivíduo.  

De acordo com essas análises, a destituição do espaço público se constitui como 

força motriz da sociedade brasileira, em favor da cristalização das relações privadas e de 

privilégios de determinados grupos. Os autores (op. cit.) têm um discurso comum que 

condena a sociedade brasileira a uma eterna constituição do personalismo e paternalismo na 

esfera pública, com incapacidade de construção de um espaço público voltado para a 

cidadania. 

Ao aceitarmos essa lógica, somos levados a considerar Freyre (op. cit.), quando 

defende a tese de que a sociedade brasileira foi constituída a partir da Casa Grande, e que, 

com a abolição da escravatura os negros ficaram desprotegidos das leis que regiam o privado, 

(Casa Grande). O negro necessitava da proteção que recebia no campo privado.  

A partir dessa análise, compreendemos que o espaço público acabou por se 

constituir no espaço de “ninguém”; lugar em que o indivíduo não está protegido e não há leis 

que garanta seus direitos. Essa ênfase à relação do privado com o público permeia 

profundamente as relações atuais, no que se refere à constituição do espaço público e da 

garantia dos direitos sociais, uma vez que se trivializou a idéia de que um direito básico seja 

entendido com um favor concedido pelos governantes à massa despossuída, como exemplo, a 

educação.  

Essa discussão também é travada por outros autores como Holanda (1984), 

Martins 1984, Telles (1992), Chauí (2001) e Oliveira (1994) que apontam as relações entre o 

público e o privado se como estabelecidas pelas formas de entendimento dessas categorias no 

espaço público. Há uma tênue separação entre os limites existentes entre essas categorias, 

uma dificuldade de distanciá-las do personalismo característico do clientelismo brasileiro.  

Reafirmando o limite da construção do público entre nós, Holanda (1984) 

apresenta a questão do “homem cordial”, em que a cordialidade pode ser analisada como um 

dos principais elementos que dificultam entre nós a separação entre o público e o privado. 

Afirma o autor que, na “cordialidade a impessoalidade não se faz presente, nesse 

campo prevalecem as vontades particulares que encontram ambiente próprio em círculos 

fechados e pouco acessíveis a uma ordenação impessoal” (op. cit., p. 106). Essa cordialidade 

tem sido apresentada como caráter permanente e uma condição de identidade do povo 

brasileiro.  

Para Martins (op. cit.), sempre foi difícil estabelecer no Brasil, na consciência 

popular, a distinção entre o público e o privado “No Brasil dos séculos XVI e XVII, o público 
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era quase inteiramente personificado pelo privado” (p. 24). Isso implicava na fragilidade das 

relações no espaço público. “O patrimonialismo político da época não se expressava no poder 

derivado de relações contratuais de representação política, mas na concepção patriarcal de 

autoridade e na sacralidade no exercício da função pública” (Idem, p. 25). Então, a base do 

Estado brasileiro fundamentou-se em um modelo de Estado não igualitário e patrimonial, 

marcado por uma categoria de povo bem distinta da do Estado moderno, quando divide o 

povo em grupos sociais diferenciados com direitos desiguais. 

 

É certamente difícil explicar os acontecimentos recentes sem o recurso à história da 
relação do público e o privado na formação do estado Brasileiro. Basicamente, 
porque no Brasil a distinção entre o público e o privado nunca chegou a se 
constituir, na consciência popular, como distinção de direitos relativos à pessoa, ao 
cidadão. Ao contrário, foi distinção que permaneceu circunscrita ao patrimônio 
público e ao patrimônio privado. Portanto, uma distinção relativa ao direito de 
propriedade e não relativa aos direitos da pessoa (op. cit., p. 21-22).  

 

Ao refletir sobre o processo histórico da constituição do espaço público no Brasil, 

o autor ainda destaca que o clientelismo e a corrupção assumem um estado de permanência e 

aceitabilidade no espaço público, em que a política do favor é o fundamento do Estado 

brasileiro. “O clientelismo político foi e é, antes de tudo, preferencialmente uma relação de 

troca de favores políticos por benefícios econômicos, não importa em que escala. Portanto, é 

essencialmente uma relação entre ricos e pobres” (op. cit. p. 29). Isso tudo impede 

politicamente que se construam a democracia e a cidadania, pois se confunde o público e o 

privado como esfera do clientelismo, que não se preserva o princípio da sociedade.  

Esse comportamento social entende “o público e o privado não como práticas 

definidoras de condutas subjetivas, mas como concepções submetidas ao arbítrio de quem 

personaliza o público e de quem personaliza o privado” (Idem, p. 24).  

Isso favorece a cultura do favor e do débito político, por não termos clareza da 

existência de uma linha que separa público do privado, e vice-versa. Desse modo, a ação 

do/no espaço público dos políticos brasileiros se transforma em favor ao invés de direito; o 

cidadão passa a dever um favor graças à ação de um político do povo. Tal prática é feita pelas 

alianças dos grupos que desejam a governabilidade do Estado-Nação, ao assumir formas de 

populismo e assistencialismo governamental. Assim,  

 
conservando as marcas da sociedade colonial escravista, ou da chamada ‘cultura 
senhorial’, a sociedade brasileira é marcada pelo predomínio do espaço privado 
sobre o público e, tendo o centro na hierarquia familiar. [...] Em nossa sociedade, a 
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indistinção entre o público o privado não é uma falha ou um atraso, mas é, antes, a 
forma mesma de realização da sociedade e da política: não apenas os governantes e 
parlamentares praticam corrupção sobre fundos públicos, mas não há percepção 
social de uma esfera pública das opiniões, da sociabilidade coletiva, da rua como 
espaço comum (CHAUÍ, 2001, p. 13). 

 

 

Oliveira (op. cit., p. 56) apresenta a “esfera pública como um espaço de sujeitos 

privados que assim se demarcam em relação ao Estado”; é também o espaço de concorrência 

entre capitais, inclui a força de trabalho como parte integrante dessa esfera e de sua regulação. 

Portanto, caberia ao Estado a regulação da força de trabalho e de sua reprodução para a 

hegemonia do capital. Logo, ao apresentar tal análise, esse autor contrapõe-se às visões 

anteriores sobre a impossibilidade de uma demarcação do público e do privado na sociedade 

brasileira. Santos (op. cit. p. 164) afirma que “a instituição do espaço público implica também 

a criação de uma geografia pública e de outra privada, cada qual com normas próprias, com 

funções e finalidades especificas”. 

Esses autores apontam que a demarcação de diferença entre o público o privado é 

delimitado pelo Estado, ou pelo menos deveria ser, pois enquanto aparato jurídico 

burocrático, estabeleceria leis gerais em que os indivíduos seriam igualmente submetidos. 

Entretanto, como afirma Chauí (op. cit.), do ponto de vista dos direitos sociais no Brasil, 

sempre houve um encolhimento do espaço público; já do ponto de vista dos interesses 

econômicos, houve um alargamento do espaço privado. 

Vale lembrar algumas reflexões apresentadas por Da Matta (op. cit.) quando se 

refere à operacionalização de tais leis e de que forma se concretizam no espaço público. Isso 

pode ser compreendido em sua análise sobre o ritual do “Você sabe com quem está falando?”, 

no qual o autor aponta a dificuldade de se compreender com mais nitidez a distância social 

existente entre o público e o privado. As classes historicamente dominantes acabam se 

beneficiando no espaço público de relações restritas, ou deveriam estar, ao campo privado. 

Retomamos aqui, a análise do modelo de economia centrado no mercado sob o 

signo do contrato mercantil. Nesse movimento ideológico coloca-se a retomada de um 

processo de acumulação de capital em que a sociedade encontra-se regulada por modelos 

instituídos pelo Estado burguês, onde o autoritarismo social opera pela naturalização das 

desigualdades econômicas e sociais (op. cit. p. 15). 

Dentro do atual fenômeno de intensa subjetivação da acumulação15 do capital 

                                                 
15 Refere-se à marca profunda da condição de estabelecer-se a acumulação capitalista como algo natural e como 
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apresenta-se intensamente a desnecessidade do público, sugerindo o campo privado como 

uma perfeição da organização capitalista. Para a autora, o que ocorre é que o Estado 

keynesiano produziu certa naturalização das conquistas e dos direitos, colocando o limite da 

organização dos trabalhadores como ineficiente e superada. Neste caminho, a produção da 

idéia de consenso administrada pelo Estado garante a privatização da esfera pública com 

aceite das classes trabalhadoras. 

Também Oliveira (op. cit.) se propõe a discutir a formação da sociedade 

brasileira, desde a proibição da fala e da privatização da esfera pública, até a chamada política 

policial implantada no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Reconhece a luta 

cotidiana das classes dominadas para criar e democratizar a esfera pública, para que se 

defenda o espaço público e o direito dos cidadãos, e não permitir a erosão e o esvaziamento 

desse espaço da política e das lutas sociais. 

Ainda destaca que, a constituição desse processo vem ocorrendo com um 

acentuado teor de violência na negação do outro. Essa operação de silêncio ocorre no Brasil 

desde sua colonização, acentuou nos regimes ditatoriais. Entretanto, reconhece as lutas das 

classes trabalhadoras no intuito de retomar o espaço público como lugar do conflito e da 

possibilidade de destruição da política do silêncio historicamente implantada. Afirma que, a 

crise interna do Estado colocou na ordem do dia o debate em torno do público, 

desqualificando-o e associando-o a algo obsoleto e desnecessário. 

Não obstante, é importante lembrar, diz o autor, no processo de formação da 

sociedade brasileira o investimento na construção da democracia e garantia da cidadania se 

deu pela força das classes dominadas, nunca pela simples vontade do Estado burguês, 

patrimonialista. Apesar da naturalização dos direitos e conquistas da classe trabalhadora, esta 

ainda apresenta uma resistência radical ao consenso da política neoliberal e à marginalização 

da fala e da ação coletiva e democrática da sociedade, mesmo quando essa resistência não se 

faz em uma ação concreta de um novo projeto de sociedade. 

 “Todo o esforço de democratização, de criação de uma esfera pública, enfim, no 

Brasil, decorreu, quase por inteiro, da ação das classes dominadas” (op. cit., p. 60), nunca da 

ação das classes dominantes que sempre estiveram empenhadas em manter sob vigilância e 

controle a esfera pública. Apesar da estratégia de garantir que o espaço público não seja um 

espaço de inclusão e de mediação das relações entre os homens, as classes dominantes 

desqualificaram o público como caminho para seu desaparecimento da sociedade. 
                                                                                                                                                        
fruto do desenvolvimento da sociedade humana, de forma que os indivíduos incorporem em sua subjetividade a 
aceitação dessa lógica e compartilhe de seus princípios. 
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Concordamos com os autores ora citados, de que a esfera pública circunscreve-se 

numa esfera burguesa, em que o sujeito individual e seus interesses privados determinam as 

relações processadas nessa esfera denominada pública. Entretanto, tentamos apresentar a 

esfera pública não-burguesa, em que o interesse coletivo é administrado de fora, em que o 

público dirige-se ao interesse de todos. 

A ação do Estado de indistinção e sustentação do caráter privado do poder 

público, o não estabelecimento de fronteiras e diferenças entre interesses coletivos e 

particulares têm como consequências a emergência da privatização do público e a inter-

relação entre as esferas pública e privada.  

  

 

Neste sentido retoma-se aqui a análise do modelo de economia centrado no 
mercado, sob signo do contrato mercantil, nesse movimento ideológico coloca-se a 
retomada de um processo de acumulação de capital em que toda sociedade encontra-
se regulada por modelos instituídos pelo Estado burguês, onde o autoritarismo social 
opera pela naturalização das desigualdades econômicas e sociais (op. cit., p. 15). 
 

 

Reconhecemos que entre nós sempre foi difícil estabelecer fronteiras-limite entre 

o público e o privado. Ao se apresentar a esfera pública como lugar onde são construídas 

relações objetivas entre os homens, tem-se como objetivo compreender o limite entre a esfera 

pública e a privada, sem desqualificar a esfera privada, mas com o objetivo de “estabelecer o 

seu lugar e definir as fronteiras entre duas formas distintas de existência social, duas formas 

diferentes, poderíamos dizer, de se fazer a experiência da sociedade” (TELLES, 1992, p. 47).  

Desta forma, o engendramento do público e do privado no Brasil tem estado nas 

instituições públicas nas últimas décadas e a destituição da esfera pública para que haja o 

avanço do privatismo na sociedade. A cada reconfiguração do capitalismo monopolista nas 

sociedades “dependentes”, a esfera pública é destituída, quase aniquilada em favor do capital. 

“Como conseqüência, o espaço público como promoção do bem comum perdeu o sentido e a 

defesa da privatização como forma de superação dos problemas sociais” (JACOB, 2006, p. 

73) e a economia capitalista acabou por ganhar força em vários países.  

Nesse processo de destruição da esfera pública, o discurso vigente, o dos 

“senhores de negócios”16, é que o serviço público, além de onerar os cofres públicos e 

                                                 
16  Expressão usada por Frigotto (1997) para designar os atuais capitalistas, entre os quais todos os que atuam no 
mercado educacional. 
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inoperantes, está desatualizado e nele só cabem a corrupção e o descuido com a sociedade e 

com o dinheiro dos contribuintes.  

O avanço e a visibilidade desse discurso promoveram sistematicamente uma 

avalanche de privatização de serviços públicos como: água, energia elétrica, siderúrgicas, 

bancos e telefonia.  “O setor de serviços sociais foi transferido da esfera pública para a esfera 

do mercado sendo, portanto, subordinado às regras mercantilistas” (Idem, 2006, p. 73).  

Então, a bandeira apresentada pelos governos se apóia no princípio de que apenas 

através da privatização do que era estatal o país se desenvolverá e se tornará competitivo no 

mercado internacional. Também apresentam a promessa da oferta de serviços e bens de 

consumo com qualidade e baixos preços, já que sem a estatização, as relações de oferta e 

procura se reverteriam em relações de livre mercado, a população teria acesso a serviço de 

qualidade a baixo preço. Passado o momento de euforia das privatizações, restou o lamento 

pelos valores cobrados dos setores privados e a baixa qualidade de tais serviços e bens.  

 

A discussão sobre as categorias pública e privada num cenário de crise neoliberal é 
extremamente complexa, dado o discurso hegemônico sobre uma nova era de 
prosperidade por meio de políticas de “abrir, privatizar e estabilizar”, onde a 
identidade coletiva perdeu o sentido dando lugar ao individualismo extremo que 
passou a ser o único caminho para a inclusão e o sucesso. Disseminou-se na 
sociedade uma aversão à esfera pública associada à degradação das instituições um 
intenso e acelerado movimento de privatização do espaço público (JACOB, 
públicas. (2006, p. 71).  

 
 

Desse modo, reconhecemos que se o governo FHC foi eficiente no conjunto de 

ações privatistas, no reforço do modelo de Estado neoliberal e no ajustamento do país a 

modelos de privatização da esfera pública, não conseguiu concluir o ciclo de reformas 

impostas pelo FMI e BID, deixando essa agenda neoliberal para seus sucessores. 

Com mais crise cíclica do capital foi preciso uma nova investida neoliberal no 

setor público, desta vez na saúde e educação. No caso da educação o principal alvo dos 

governos neoliberais tem sido a universidade pública. 

Neste sentido, Oliveira (op. cit.) faz sua crítica contundente à política “policial17” 

gerenciada por FHC em seus dois mandatos presidenciais, ao silenciamento e desmonte do 

setor público e dos sindicatos combativos pelo Estado burguês e à racionalidade 

                                                 
17  Segundo Rancière (1996) a política policial representa o consenso em que se opera a dissolução do conflito. O 
autor considera que a policia é de fato [...] “o conjunto dos processos pelos quais se operam a agregação e o 
consentimento das coletividades, a organização dos poderes, a distribuição dos lugares e funções e os sistemas 
de legitimação dessas distribuições” (p.41). 
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administrativa. Reconhecemos que no Brasil isso ocorre desde a era colonial e em muito 

reforçada pelos intelectuais da burguesia, pela idéia de que não é possível estabelecer limites 

entre o público e o privado. 

A privatização do público é uma falsa consciência de um mundo comum entre os 

homens, como afirma Arendt (op. cit.). Desqualifica-se a esfera pública como estratégia de 

dominação e silenciamento das massas. Essa visão da desnecessidade do público se difundiu 

na sociedade e se tornou comum, incluindo aí o ataque direto ao servidor público e à ética 

neste setor, além de agravar o desmonte das instituições públicas.  

A privatização tornou-se algo extremamente danoso, “a perda do espaço público 

significa a privação de um mundo comum de pertinência a partir do qual a existência de cada 

um pode ser reconhecida como algo dotado de sentido e relevância para os demais” 

(TELLES, 1999, p. 39). Sendo que “a perda do espaço público significará a perda da relação 

objetiva entre os homens e ao mesmo tempo a perda da noção de realidade” (Idem, p. 39). 

Essa perda, para além dos aspectos economicistas, afeta também a subjetividade humana, e 

suas relações também se tornam um bem a ser privatizado e uma mercadoria a ser negociada. 

Para Telles, “se o espaço público constrói um mundo comum entre os homens, 

este mundo tem que ser pensado não apenas como aquilo que é comum, mas como aquilo que 

é comunicável” (1999, p. 45).  

 

Portanto, a esfera do comunicável traz em si inscrito um princípio de discriminação 
quanto aos critérios de relevância, importância e pertinência. Principio público 
“Universal” lócus de “todas as opiniões possíveis” e que é constituído por aqueles 
que são capazes de julgamento (Idem, p. 46). 

  

 

A perda do espaço público significa a dissolução do comum e por isso também 

tem suas consequências para a vida social. Desta forma, nos tornamos incapazes de 

estabelecer comunicação coletiva e conviver socialmente, estamos impedidos pela própria 

singularidade de desenvolver ações solidárias. Assim, para Pereira (2003), 

 
 
A esfera pública ou a política, compreendida como a dimensão da vida humana na 
qual homens e mulheres buscam construir coletivamente um “mundo comum” 
(ARENDT, 2000; NOGUEIRA, 2001), digno e justo, guarda tempos mais recentes, 
da República para os dias atuais, a característica de conquista” (PEREIRA, 2003, p. 
238). 

 

Perdido esse espaço público, resta então um campo privado, em que o interesse 
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particular subjuga os interesses coletivos, a vontade de pequenos grupos hegemônicos é 

imposta a outros grupos sociais indistintamente como uma regra do jogo social. Daí a 

necessidade da garantia de reconfigurar o espaço público como espaço de todos e de 

interações coletivas e individuais, de sociabilidade e bem comum. 

 

 

 

 

1.3 A universidade: entre o público e o privado 

 

Após discutirmos as categorias “público” e “privado” e tentarmos estabelecer a 

distinção entre as mesmas, traçaremos brevemente, o surgimento da universidade pública no 

Brasil e suas contingências históricas até os dias atuais. Tentarmos compreender o processo 

histórico ao qual ela foi submetida e os efeitos privatistas das políticas neoliberais para a 

educação superior.  

 

1.3.1 A universidade brasileira: traços da Colônia ao Império  

 

Segundo Rossato (2005), na segunda metade do século XX, a universidade passou 

a assumir centralidade nas pautas políticas no mundo inteiro. Esse autor afirma que sua 

ampliação no mundo  

 

Nem sempre percebida, talvez tenha sido essa a mais profunda das transformações 
que viveu o século XX, pois, além de se estender praticamente a todos os países no 
mundo também atingiu  todos os grupos sociais que tinham  alguma 
representatividade. Gerou novos comportamentos, afetando as próprias concepções 
sociais e de mundo. E esse processo, segundo vários indicadores, deve continuar e 
aprofundar-se, especialmente no século XXI. Tem-se constituído em elemento 
diferencial na construção do mundo contemporâneo (p. 144). 

 

 

Assim, podemos afirmar que a expansão da oferta de ensino superior em escala 

mundial representou para muitos países uma série de mudanças culturais, históricas, 

econômicas e políticas, que coincide com o crescimento demográfico da humanidade e com a 
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ampliação das exigências do mundo do trabalho na sociedade moderna.  

Apesar do aumento da oferta dessa modalidade de ensino, ainda há um fosso entre 

países desenvolvidos, em transição e não-desenvolvidos18; se de um lado temos países que 

conseguiram universalizar o acesso ao ensino superior, do outro lado, a expectativa de 

ingresso na universidade é quase inexistente às populações mais pobres. 

No caso do Brasil, ela foi implantada tardiamente em virtude de Portugal não 

permitir a criação de universidades nas colônias. Isso retardará em quase quatro séculos sua 

criação. Assim,  

 

A história da criação de Universidade no Brasil revela, inicialmente, considerável 
resistência tanto por parte de Portugal, como reflexo de sua política de colonização, 
como por parte de alguns brasileiros que não viam justificativa para a criação de 
uma instituição desse gênero no país, considerando que as elites da época 
procurassem a Europa para fazer seus estudos superiores (FÁVERO, 1977, p. 18).  

 

Destaca-se nesse início, o ensino desenvolvido nos cursos de Filosofia e Teologia 

no Brasil-Colônia, que apresentava-se como atividade de um aparelho educacional a serviço 

da exploração da colônia pela metrópole (CUNHA, 2007). O ensino superior estava restrito às 

ordens religiosas, em especial, à Companhia de Jesus. Nos colégios jesuíticos havia quatro 

graus de ensino sucessivos e propedêuticos: os cursos Elementar, de Humanidades, o de Artes 

e de Teologia. 

Portugal, por meio da Universidade da Coimbra, exerceu até o fim do Primeiro 

Reinado importante influência na formação dos intelectuais no Brasil, no que implicou na 

resistência à criação de uma universidade no Brasil, dado o fato de que para a elite intelectual 

da época a condição de dependência à Universidade de Coimbra era aceitável. 

Apenas em 1808, com a vinda da família feal, D. João VI inicia a criação de 

algumas escolas superiores. Desse modo, houve antes de 1920 experiências descontínuas de 

ensino superior sem vida longa.  

Outro fato nesse contexto é que mesmo quando a família real instalou-se no Rio 

de Janeiro, a oferta de vagas foi restrita aos colégios jesuíticos, que a  que tinham com modelo 

pedagógico em ação denominado de Ratio Studiorum19, que se aproximava da cátedra, não 

podiam usufruir do status acadêmico.  

                                                 
18  Vale o cuidado com a classificação de países desenvolvidos e subdesenvolvidos que normalmente é definida 
com bases em critérios próprios do desenvolvimento capitalista. Tomamos aqui, como principal referência, o 
Índice de Desenvolvimento Humano para classificá-los. 
19  Modelo pedagógico baseado nas unidades de professor, de método e da matéria. O principio da unidade de 
professor determinava que um mesmo mestre acompanhasse um grupo de alunos no estudo de cada matéria. 
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Segundo Fávero,   

estas escolas tiveram duas características marcantes: primeiramente, apresentavam 
um nítido caráter profissionalizante, e, em segundo lugar, foram criadas e 
organizadas como um serviço público, mantido e controlado pelo governo, visando à 
preparação de pessoal para desempenhar diferentes funções na corte. Daí ter-se 
tornado quase um lugar como a afirmativa que as primeiras escolas superiores 
brasileiras nasceram e se estruturaram com um caráter nitidamente prático e 
imediatista (op. cit., p. 21). 

 

Assim, a partir do ano de 1808, foram criados cursos e academias com o objetivo 

de formação de burocratas para o Estado nacional que se forma com a transferência da sede 

do poder da metrópole para o Brasil. Segundo Cunha (op. cit., p. 63), o papel destes 

intelectuais formados aqui era o da “produção de bens simbólicos”. 

Dessa forma, o ensino superior nesse período é marcado pela oferta em 

estabelecimentos de ensino isolados.  

Neste tempo surgiram tentativas de reunir os cursos superiores em universidades, 

que permaneceu sem grandes mudanças na demanda de ofertas, mantendo-se com a mesma 

proposta inicial ao longo de todo o período imperial, não era laico, uma vez que, o 

catolicismo pela constituição era a religião oficial do Estado. O ensino particular funcionava 

no regime laissez faire. 

O ato adicional de 1834 dividiu o setor estatal de ensino em duas esferas, uma 

nacional que se responsabilizava por estabelecimentos criados pela assembléia geral e uma 

provincial, responsável pelos estabelecimentos criados por meio das assembléias provinciais.  

“A esfera nacional tinha grande importância, pois possuía o poder de conferir títulos 

acadêmicos dotados de validade jurídica em todo país” (CUNHA, op. cit., p. 80). Na esteira 

da constituição dessas esferas distintas, a esfera nacional mantinha maior poder e controle 

sobre a funcionalidade dos estabelecimentos privados que ofertavam cursos de caráter 

educacional no campo do ensino superior do que a provincial.  

Outro aspecto a destacar desse período refere-se à autonomia e liberdade do 

ensino superior, referendado pelo decreto 7.247, do ministro Carlos Leôncio de Carvalho, ad 

referendum da assembléia, que instituiu a liberdade nos ensinos primário, secundário e 

superior. Foi severo defensor da não expansão do setor privado no ensino superior. 

Desde o período imperial os estatutos das faculdades apresentavam critérios e 

dispositivos que regiam o provimento de cargos que iam do diretor ao professor e 

funcionários. A burocracia escolar já tinha a congregação universitária que realizava o 

encontro entre o núcleo da burocracia do Estado (direção) e o corpo docente (CUNHA, op. 
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cit., p. 108-109). Ainda segundo o autor, “não só os professores tinham suas atividades 

controladas, mas eram eles, também e principalmente, a primeira instância do controle das 

atividades dos estudantes (Idem, p. 111). O modelo educacional centrava-se em paradigmas 

estrangeiros, principalmente ingleses e franceses.  

 

Mas se, a influência da cultura das classes dominantes inglesas foi marcante, a da 
francesa foi ainda maior, resultado não só dos padrões que as classes dominantes 
metropolitanas já tinham incorporado, mas também do intenso esforço produzido 
pela missão artística (CUNHA, op. cit., p. 118). 

 

 

Tais influências ainda podem ser percebidas em toda a extensão do ensino 

superior no Brasil. Para Cunha (op. cit.), talvez a primeira idéia francesa adotada no ensino 

brasileiro sustenta-se na recusa da criação de uma universidade e, por isso, fundou-se no 

Brasil as escolas isoladas. 

No conjunto de ações e tentativas de implantação da universidade em território 

brasileiro, vale destacar o relatório apresentado por Rui Barbosa, em 1882, em que revelava: 

“a Universidade é uma das formas de poder público, é o estado educando, promovendo a 

educação, inspecionando-a, a bem da prosperidade e da grandeza do império” (FAVERO, op. 

cit., p. 25). 

 

1.3.2 A universidade pública na Velha e Nova República 

 

Nesse processo de criação da universidade no Brasil, podemos demarcar alguns 

elementos históricos. Segundo Rossato (2005), Cunha (op. cit.) e Fávero (op. cit.), no período 

compreendido entre 1891 e 1910, foram criadas 27 escolas superiores20.  

Nesse contexto surgiram as chamadas universidades passageiras e sucedidas. Tal 

período corresponde à República Velha (1889-1930), quando o ensino superior passou por 

inúmeras transformações sob influência paradigmática do positivismo e também pela atuação 

de Benjamin Constant (1890-1891). 

As universidades passageiras receberam status de universidade, mas não 

sobreviveram por longo tempo. As universidades sucedidas foram as que se constituíram após 
                                                 
20  No período de 1891, com a Reforma Benjamim Constant, foram cridas no Brasil 27 escolas superiores: 9 de 
Medicina, Obstetrícia, Odontologia e Farmácia, 8 de Direito, 4 de Engenharia, 3 de Economia e 3 de Agronomia 
( CUNHA, op. cit., p. 158)   
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inúmeras tentativas fracassadas de implantação no começo da República. Apesar do 

aparecimento dessas universidades, elas não são consideradas as primeiras, uma vez que, para 

os pesquisadores a primeira universidade brasileira data de 1920 e foi instalada no Rio de 

Janeiro, no governo do presidente Epitácio Pessoa (FÁVERO, op. cit.; ROSSATO, op. cit.). 

Vale ressaltar que, sob a gestão de Benjamin Constant alargou-se os canais de 

acesso ao ensino superior; foram criadas condições legais para que as escolas superiores 

particulares concedessem diplomas com valor dos expedidos pelas escolas federais (CUNHA, 

op. cit.), o que na prática aumenta a oferta de vagas, mas não garante qualidade aos cursos 

ofertados.  

Segundo Cunha (op. cit., p. 157), “o resultado de todo esse processo expansionista 

foi a alteração quantitativa e qualitativa do ensino superior. Os estabelecimentos de ensino se 

multiplicaram e não eram todos subordinados ao setor estatal”. Se por um lado o ensino 

superior expande e se afasta do controle da burocracia estatal, por outro, amplia-se a oferta de 

uma formação com caráter aligeirado e com qualidade de ensino afetada pela falta de um 

projeto educacional que consolidasse a oferta e avaliação de tais cursos21. 

Na gestão de Benjamin Constant surgiram as primeiras escolas superiores livres, 

que não eram dependentes do Estado, mas empreendidas pelo setor privado. Como afirma 

Cunha (op. cit., p. 133) 

 
(...) Todo esse processo de ampliação e constituição da burocracia pública e privada 
determinou o aumento da procura da educação escolar pela qual se processava a 
formação necessária ao desempenho das tarefas que lhes eram próprias. Os 
latifundiários queriam, filhos “doutores”, não só como meio de lhes dar a formação 
desejável para o bom desempenho das atividades políticas e o aumento do prestígio 
familiar, como, também expediente para atenuar possíveis situações de destituição. 
Os trabalhadores urbanos e os colonos, por sua vez, viam na escolarização dos filhos 
um meio de aumentar as chances de estes ingressarem numa ocupação burocrática. 

 

Tal visão fortaleceu a oferta de alguns cursos, como o de Direito, de cultura geral 

e que impunha uma forma de falar e de se comportar na sociedade. Não apenas sob o título de 

bacharel em Direito se assentava o status quo da época. Qualquer diploma superior dava aos 

seus portadores um status de doutor e conferia-lhes um lugar diferenciado na hierarquia 

social, mesmo que oriundos das camadas médias.   

Segundo Lima (op. cit.), a importância da educação superior no Brasil nesse 

                                                 
21  Isso se repete em certa medida no campo educacional brasileiro no século XX e XXI, pois, com a 
promulgação da lei 9394/96, e com a Reforma Universitária do governo Lula, evidenciou-se a expansão da 
oferta de cursos superiores pelo setor privado. Isso afetou a qualidade da formação no ensino superior, uma vez 
que não há uma política de acompanhamento e avaliação eficaz de tais cursos ofertados na iniciativa privada. 
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período representou a perspectiva de construção de um projeto nacional de desenvolvimento, 

dependente e senil, fundado em um arquétipo do capitalismo dependente, como modelo das 

universidades européias. Por isso, apresenta três níveis de empobrecimento que se referem à 

fragmentação por meio da criação de universidades isoladas que se tornaram “universidades 

conglomeradas” e passaram a importar conhecimentos produzidos pelos países centrais, além 

de se assentar em um modelo de educação arcaica que nasce com o que a autora intitulou de 

“senilidade institucional precoce”. Nessas universidades havia poucos professores brasileiros 

na composição do corpo docente inicial. 

 

Se a educação superior no Brasil nasceu com a marca de um intocável privilegio 
social, cuja “democratização” começava e terminava nas fronteiras da burguesia, 
com o desenvolvimento do capitalismo monopolista a ampliação do acesso á 
educação passou a ser uma exigência do capital, seja de qualificação da força de 
trabalho para o atendimento das alterações produtivas, seja para a difusão da 
concepção de mundo burguesa sob a imagem de uma política inclusiva” (LIMA, op. 
cit., p. 31). 

 

Dessa forma, sob influência do positivismo, os jovens das classes dominante e 

média consideravam o diploma superior, de qualquer curso, uma possibilidade de ascensão 

social ou garantia do status familiar pré-existente e que deve ser mantido por meio do título 

acadêmico. 

Em função da aquisição do status pelo acesso ao ensino superior, os exames e 

exigências para o ingresso foram cada vez mais facilitados (CUNHA, op. cit.). Em certa 

medida, isso exigia ampliação com qualidade seguindo o modelo europeu. Isso reforçou a 

necessidade da criação da universidade no Brasil. 

Na década de 1920 surgiram movimentos que pretendiam romper com a antiga 

ordem oligárquica e implantar definitivamente o modelo capitalista de produção para a 

modernização do Brasil. Tais movimentos exigiram mudanças no modelo produtivo para 

impulsionar a transferência de base econômica agrícola para a industrial e a adequação da 

escola ao novo contexto, com adaptação aos novos papéis exigidos, quais sejam: qualificar 

mão-de-obra para atender à economia industrial emergente e fortalecer o capitalismo 

nacional. 

Ainda na década de 1920, com o crescimento do grande fluxo migratório interno, 

com as populações do interior brasileiro com saída do campo em busca de trabalho em áreas 

industrializadas, ocorreu conseqüentemente o inchaço populacional nas cidades, provocando 

graves problemas de ordem social e política.  
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Nessa ocasião, aparece algum interesse em torno da educação rural, no sentido de 

conter a migração rural e urbana e evitar colapso nas cidades. Surge o ruralismo pedagógico, 

uma ação voltada para manter o homem no campo, evitando o inchaço populacional das 

cidades que iniciavam seu processo de urbanização e industrialização. Acontecem expressivas 

mudanças políticas e ideológicas.  

Com a Revolução de 1930, o grupo industrial-urbano conquistou a hegemonia 

política e manteve a prática das negociações com vários setores, inclusive o agrário. A 

educação se organiza em duas frentes: uma para continuar a conter a migração no campo e 

outra técnico-profissional para atender as demandas das cidades.  

Também se intensificaram as reivindicações pela ampliação da oferta do ensino 

sob responsabilidade da união. Reclamava-se cada vez mais a intervenção do poder estatal em 

favor do ensino público. Tanto que, em 1931, realizou-se a IV Conferência Nacional de 

Educação que teve como tema: “as grandes diretrizes da educação popular no Brasil, com a 

preocupação central a intervenção federal na difusão do ensino primário, técnico, normal e 

profissional” (XAVIER, 2002, p. 17). 

Tais debates de cunho ideológico e pedagógico são influenciados pela iniciativa 

de educadores que em 1932 lançam o Manifesto dos Pioneiros da Educação que impulsionou 

transformações na educação brasileira. Para esses entusiastas da educação, como ficaram 

conhecidos, para que houvesse desenvolvimento no Brasil era preciso desenvolver as forças 

econômicas e sociais, sendo necessárias reformas no âmbito econômico e educacional.  

No que se refere ao ensino superior, o manifesto apresenta a dualidade de 

posições que permeia todo o seu discurso. Ao lado da função atribuída à universidade de 

formar a elite dirigente, dinâmica e aberta, aparece a de criar e difundir ideais políticos, 

tomando partido na construção da democracia. Os educadores liberais igualitaristas 

defenderam, também, a gratuidade do ensino superior (como, aliás, de todo o ensino oficial), 

em oposição ao Estatuto das Universidades, de 1931, que mantinha a tradição de pagamento 

do ensino superior, mesmo nas escolas estatais (CUNHA, op. cit., p. 246). 

Se os pioneiros da educação representavam igualdade e expansão no ensino 

superior com qualidade e gratuidade, ao mesmo tempo representavam a difusão ideológica na 

academia dos ideais liberais que marcaram a educação superior até os dias atuais. 

Os pressupostos da Escola Nova22 se difundiram pela sociedade brasileira, 

exigindo do Estado papel mais ativo no que se refere à manutenção do ensino oficial, tanto 
                                                 
22  A Escola Nova repousava seus princípios na corrente liberal-burguesa, em voga na época, em que 
corporifica o movimento denominado de pioneirismo da educação (OLIVEIRA, 2003). 
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para o meio urbano quanto para o meio rural, uma vez que, a educação escolar passa a ser 

entendida como sinônimo de desenvolvimento social.  

A pré-criação da primeira universidade brasileira (Rio de Janeiro em 1920) 

coadunou com o movimento em defesa da ampliação do acesso à escola pública, que tinha 

como objetivo adequar a educação ao desenvolvimento industrial-urbano do país. 

Para Fávero (op. cit.), a criação da Universidade do Rio de Janeiro foi 

impulsionada pela vinda ao Brasil do Rei Alberto da Bélgica. Parte das homenagens que lhe 

seriam prestadas incluía a outorga do título de Doutor Honoris Causa, que só poderia ser 

concedido por uma instituição universitária. Nessa direção, Cunha revela que, “o fato é que o 

decreto de criação da universidade foi assinado quando o ilustre viajante já se encontrava a 

caminho, cinco dias após seu navio ter deixado a Bélgica” (op. cit., p. 190).  

De fato, o decreto 13.343 de criação da universidade foi promulgado no dia 07 de 

setembro de 1920. A segunda instituição criada foi a Universidade de Minas Gerais, em 07 de 

setembro de 1927. 

Fávero afirma que a  

 

Universidade do Rio de Janeiro não foi se não uma superposição de uma reitoria a 
três escolas superiores existentes de caráter profissional. Tal como um século, atrás 
tinham sido organizados os liceus, pela mera justaposição de aulas-régias. Havia 
apenas o rótulo que soava bem aos ouvidos provincianos da década de 1920 (p. 36).   

  

De fato a universidade no Brasil só foi criada pelo decreto 19.851, de abril de 

1931, em que a idéia de universidade começa a tomar forma de fato, uma vez que, a que nasce 

em 1920 não se sustenta em um projeto de universidade nacional (FÁVERO, op. cit.).  

Rossato (op. cit.) ressalta que a universidade nasce com sérias dificuldades que 

persistem até hoje, como o jogo de interesses do Estado, o papel secundário da pesquisa e a 

estrutura mínima para o funcionamento das IES. 

Porém, por conta das mudanças sócio-econômicas ocorridas no país, reconheceu-

se a importância da escola que passa a ser entendida como espaço de socialização e 

transmissão de conhecimento. Por isso, o presidente Getúlio Vargas fecha as escolas alemã, 

japonesa, as livres de orientação anarquista e obriga os imigrantes a freqüentar as escolas 

brasileiras como forma de difundir e inculcar os valores nacionalistas do Estado Novo 

(NASCIMENTO, 2001). Na Era Vargas o governo mostra interesse pelas possibilidades 

ideológicas da ação educativa e, como tal, deveria servir aos seus interesses. 
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Assim, no início do governo Vargas havia três universidades: a Universidade do Rio 

de Janeiro, a Universidade Técnica do Rio Grande do Sul e a Escola de Engenharia de Porto 

Alegre. Até o fim desse governo surgiram a Universidade de São Paulo em 1934, as 

Faculdades Católicas em 1940 e a Universidade do Brasil em 1939 (CUNHA, op. cit.; 

ROSSATO, op. cit.). Ainda Rossato (op. cit., p. 143) compreende que, “o país viveu uma 

expressiva expansão do ensino superior entre 1930 e 1945”. Registra-se no período da Velha 

República a criação de 95 Instituições de Ensino Superior (IES). O país passa a ter de fato a 

universidade com organização e estrutura da educação superior.  

 

Ainda nesse clima de centralização político-administrativa e ideológica, 
representado pelo Estatuto das Universidades e pela Reforma Francisco Campos e 
decorrente da concentração de poderes no nível federal, é a criação da Universidade 
de São Paulo (USP), em 1934, e da Universidade do Distrito Federal (UDF), em 
1935, que irá desencadear o processo de adoção, ainda que incipiente e parcial, de 
alguns traços fundamentais de um modelo de universidade assemelhado ao modelo 
alemão ou humboldtiano na universidade brasileira (SGUISSARDI, 2005, p. 71). 

 

A educação de modo geral sustentava-se nas premissas defendidas pelo grupo de 

Fernando de Azevedo, com forte influência liberal que objetivava a formação escolar das 

classes média e dirigentes. Quanto ao ensino superior, na proposta deste grupo, a articulação 

ocorria por duas vias: a primeira a formação da cultura geral e da disciplina escolar no ensino 

secundário; o segundo a da formação de professores para as escolas secundárias (CUNHA, 

op. cit.). 

Ainda no período compreendido entre 1945 e 1964, pode-se observar um 

crescimento significativo do número de instituições de ensino superior espalhadas pelo país. 

Porém, o número de estudantes era pouco expressivo em relação ao da população brasileira. 

Isso pode ter ocorrido em virtude da não expansão do 2º grau (ensino médio) ou pela escassa 

oferta de vagas nas IES. De fato, apenas um grupo privilegiado política e economicamente 

teve mais acesso à universidade nesse período. 

Paiva (1997) ressalta que os anos de 1963 e 1964 foram marcados por golpes e 

contra-golpes políticos que intensificaram as disputas políticas dos grupos e setores 

econômicos do país. Como não poderia ser diferente, a educação passou por mudanças e 

recuos. Com a multiplicação de programas de alfabetização de adultos, influenciados, em 

certa medida, por grupos populares passaram a ser ameaça para grupos de direita. 

A partir de 1964 novos rumos foram definidos para a área educacional, no que 

provocou êxodo rural e aumento demográfico da população urbana e acelerou o processo de 
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urbanização. A expansão e oferta da escolaridade básica, em todos os níveis, aumentaram a 

demanda para a universidade, imbuídos na crença da ascensão social, a classe média urbana e 

pequena parcela da classe popular passaram a almejar postos na universidade, entendendo que 

ali seria espaço de acesso ao diploma e à qualificação para o mercado de trabalho, além do 

valor do status social. 

 

Nesse contexto, no plano educacional o governo militar-autoritário procurou 
aumentar a produtividade das escolas públicas com base na adoção de princípios da 
administração empresarial, além de, desde o início, apontar para a privatização 
educacional. Procurava-se edificar um sistema federal de educação superior que 
contribuísse para a consolidação da segunda revolução industrial a realizar-se no 
país. Isso se dava via decretos-lei, com o patrocínio de diversos acordos firmados 
entre o MEC e a United States Agency for International Development (USAID). Foi 
sob tais auspícios que se impôs a denominada reforma universitária (lei nº 5.540/68), 
instituidora do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
dentre outras razões, para fortalecer o formato institucional da universidade e 
subsidiar o capital industrial nacional (JÚNIOR e SGUISSARDI, 2005, p. 8). 

 

O governo militar realizou a primeira reforma universitária23, que não promoveu 

mudanças organizacionais e institucionais na estrutura básica da universidade. 

Assim para Leite, 

 
a reforma de 1968, surgida em momento histórico de grande pressão por educação 
superior, momento de transformações políticas e crise da educação superior, foi 
gestada e vivida em período intensamente discricional, caracterizadamente ditatorial, 
de certa forma não muito distante do que havia ocorrido na reforma anterior, 
concebida e aprovada no Estado Novo, posteriormente transformado com caráter 
ditatorial (2005, p. 167). 

 

Nesse contexto da reforma militarista a educação superior apresenta-se como uma 

mercadoria negociável que poderá a cada crise do capitalismo monopolista ajustar-se aos 

interesses desse, na condução de novos quadros intelectuais e na formação de mão-de-obra 

para sustentar o novo paradigma produtivo. Atendendo a reformulações advindas dos 

governos militares e assentando nas proposições de desenvolvimento tecnológico em voga no 

Brasil na década de 1970. 

 

                                                 
23Promulgada pela Lei nº 5.540, de 28.11.1968. “O regime militar burguês implementou na universidade uma 
“nova senilização precoce” (LIMA, 2006, p. 33). 
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1.3.3. A universidade no contexto da modernidade contemporânea 

 

A partir da década de 1980, movimentos populares, sindicais e de comunidades de 

base começaram a se manifestar contra o autoritarismo e à repressão. Ganha força a idéia de 

educação popular autônoma e reivindicativa. O governo federal instituiu então, o III Plano 

Setorial de Educação, Cultura e Desporto (1980-1985), no que assinala como meta a redução 

das desigualdades e a educação como direito fundamental para a conquista da liberdade, 

criatividade e cidadania.  

Na década de 1980 e nos primeiros anos da década de 1990 mudam 

significativamente o cenário de expansão das IES. Há um encolhimento da oferta de vagas 

nas universidades públicas e o acesso cada vez mais restrito às classes populares. Os cursos 

promissores, os emergentes e os de status garantido são disputados pelas classes privilegiadas 

economicamente, enquanto que os cursos menos cotados são dirigidos à população de baixo 

poder econômico. Isso segrega economicamente a universidade pública e exclui as camadas 

populares, assim como fragiliza os cursos voltados à formação de professores e outros 

profissionais menos privilegiados na lógica mercantil atual. 

Para Rossato, a política do governo para a educação continuou a privatizar o 

ensino superior. “O crescimento da matrícula torna-se mais lento para não dizer que fica 

completamente estagnada. Assim, de 1.377.285 matriculados em 1980, passa-se a 1.594.669 

no ano de 1994” (op. cit., p. 148). 

Na Constituição de 1988 disputaram dois projetos antagônicos de educação e de 

universidade. De um lado um grupo que representava os interesses das camadas populares e 

defendia a educação como um processo de “descolonização da educação brasileira e a 

possibilidade concreta de mudanças nas estruturas arcaicas da sociedade baseada em uma 

perspectiva emancipadora. De outro, o grupo representante das classes hegemônicas que 

reafirmava a educação enquanto produto, mercadoria que precisava de espaço para circulação 

e negociação no livre comércio capitalista. 

Em 1990, o Brasil participa da Conferência Mundial de Educação para Todos, em 

Jomtien, na Tailândia, na qual reforçou a necessidade de expansão e melhoria do atendimento 

público escolar brasileiro. Esse ano também foi marcado pela desvalorização do trabalho 

docente em todos os níveis, principalmente  a docência no ensino superior nas universidades 

públicas, que tiveram que conviver com a hegemonia de governos de orientação neoliberal 
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que defendem para o desenvolvimento econômico do país a privatização das instituições 

públicas.  

O governo Fernando Collor de Melo inaugura as era das privatizações, seguido 

pelo governo FHC, que também instituiu tempos difíceis às IES, em especial, às da rede 

federal. A visão do público como algo desnecessário, oneroso e improdutivo, acelerou o 

aumento da oferta do ensino superior na iniciativa privadas. Podemos observar no quadro 

abaixo, o aumento paulatino dessa realidade pelo setor privado:  

 

 

Quadro I - Oferta de vagas do ensino superior no Brasil (2002-2007) 

Pública Ano 

 

Total 

Federal % Estadual % Municipal  % 

Privada % 

2002 1.773.087 124.196 7% 132.270 8% 38.888 2% 1.477.733 83% 

2003 2.002.733 121.455 5% 111.863 6% 47.895 2% 1.721.520 85% 

2004 2.320.421 123.959 5% 131.675 6% 52.858 2% 2.011.929 87% 

2005 2.435.987 127.334 5% 128.948 5% 57.086 3% 2.122.619 87% 

2006 2.629.598 144.445 5% 128.948 5% 60.789 2% 2.298.493 88% 

2007 2.823.942 155.040 6% 113.731 4% 60.489 2% 2.494.682 88% 

   Fonte: Censo da Educação Superior 2007- INEP (2009)24  

 

O quadro revela que o controle de vagas no ensino superior encontra-se no setor 

privado. De 2002 a 2007 houve a manutenção das vagas no ensino superior, nas três redes 

púbicas de ensino superior, porém não ampliou efetivamente o número de vagas para atender 

à demanda reprimida, em especial aos jovens oriundos do ensino médio da escola pública. 

Observa-se que, no ano de 2002, as três redes juntas ofertaram o equivalente a 17%, enquanto 

a rede privada ofertou 83% das vagas.  

                                                 
24  Adaptado pela autora. 
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No ano de 2007, as três esferas da rede pública ofertaram 12% e a rede privada 88% 

das vagas do ensino superior; neste caso específico, cresceu a oferta de vagas na rede privada, 

quando na rede pública houve decréscimo significativo de um percentual de mais de 5%. 

Talvez a explicação para esse crescimento da oferta de vagas na rede privada associe-se a 

criação do PROUNI em 2004. Entretanto, mesmo com a ampliação da ofertas de vagas na 

rede privada, não foi superada a desigualdade de acesso das camadas pobres à educação 

superior, como proposto pelo governo Lula.  

Segundo Silva Junior,  

 

O descompasso dos indicadores é de fato uma contradição que deve ser considerada 
para efeito de análise de políticas públicas para a educação no que se refere à nova 
forma histórica das relações entre o público e o privado no que concerne ao 
problema de acesso e permanência na educação superior (2001, p. 3). 

 

 Nessa esteira de compreensão, Rossato (2005) afirma que, a década de 1990 não 

se fez diferente da década de 1980, houve o avanço da privatização da educação superior 

evidenciado pelos percentuais apresentados no quadro analisado. O autor alerta que, se o 

poder público tivesse ampliado quantitativamente e qualitativamente a oferta de vagas e a 

criação de novas universidades públicas, ainda assim ter-se-ia que conviver com a 

universidade instituída com base no modelo norte-americano, com certa defasagem de oferta 

de vagas em algumas áreas do conhecimento, principalmente aquelas ligadas às humanidades 

e aos cursos de licenciatura.  

A idéia de universidade voltada à qualificação de profissional no campo 

tecnológico, em detrimento da formação nos cursos de humanidades, associa-se ao modelo 

universitário centrado em um paradigma de universidade/empresa defendido pela proposta 

educativa americana.  

Assim, ao reconstruirmos a trajetória histórica de criação da universidade pública 

no Brasil, podemos observar a adoção de modelos de outros países, como a França e países 

latino-americanos. Para Sguissardi, 

 

Um olhar retrospectivo para a trajetória da instituição universitária no Brasil, desde 
seu início, sob a ótica dos modelos clássicos de organização universitária – 
napoleônico, alemão, inglês ou americano – e da gradual adoção dos aqui chamados 
modelos de ocasião – universidade neoprofissional, heterônoma, competitiva, 
“universidade mundial do Banco Mundial” ou de modelo anglo-saxônico – 
apresentaria importantes aspectos do funcionamento e significado dessa instituição 
como oportunos objetos de pesquisa e análise, o que permitiria compreendê-la 
melhor e melhor antever e planejar seu futuro (op. cit., p. 67). 
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“No caso do Brasil, o primeiro modelo institucional foi o francês/napoleônico ou 

pombalino/coimbrão; depois, alemão ou humboldtiano – após a laicização da sociedade e da 

vida universitária sob a égide da revolução burguesa” (IDEM, p. 69). 

O modelo francês caracterizou-se por apresentar um caráter revolucionário ao 

livrar-se das heranças do Antigo Regime, por fazer “da universidade a formadora dos quadros 

necessários ao Estado, cuja formação se daria em conformidade com a nova ordem social e 

com a ‘tirania do diploma do Estado’.  

 
“Numa palavra, era e é a especialização e a profissionalização [..] O modelo alemão 
ou Humboldtiano foi constituído a partir das idéias de Von Humboldt, Fichte e 
Schleiermacher – liberdade de pesquisar, de aprender e de ensinar, e enciclopedismo 
– experimentadas, em especial, na Universidade de Berlim, na primeira metade do 
século XIX, constituiu-se em inspiração para uma Alemanha que precisava, 
primeiramente, recuperar o tempo perdido no campo da industrialização e, depois, 
afirmar sua independência cultural e científica em relação a seus vizinhos, 
adversários históricos. É a produção do saber e a formação livre, reconciliadas nos 
mesmos espaço e tempo. (SGUISSARDI, op. cit., p. 68-69). 

 

Morosini valida a tese de que “o Brasil também foi influenciado pelo modelo 

napoleônico, uma concepção de instituição de educação superior herdada do Iluminismo, 

marcada pelo elitismo, pela formação profissional em escolas isoladas e pela transmissão do 

saber” (op. cit., p. 93). 

O modelo humboldtiano refere-se à construção do conhecimento em que a 

pesquisa merece lugar de destaque e a liberdade acadêmica é o seu cerne. Considera a 

universidade como o local onde ocorre de forma mais pura a produção do saber científico. 

Esse modelo foi implantado no Brasil a partir da política estatal da década de 1970, 

principalmente nas universidades centrais nos programas de pós-graduação stricto sensu 

(Idem, 2005). 

O modelo latino-americano pode ser identificado no Brasil nas décadas de 1950 e 

1960. Tendo sido abafado pela ditadura militar na década de 1970 e início da década de 1980, 

tinha como concepção a busca pela construção de uma nova ordem social (MOROSINI, op. 

cit., 2005). 

Sguissardi reafirma que  

 

Um modelo neoprofissional ou neonapoleônico tem caracterizado o perfil da maioria 
de nossas instituições de educação superior, que também poderiam ser classificadas 
como universidades de ensino, escolas profissionais, numa proporção a cada dia 
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maior no confronto com as de perfil neohumboldtiano ou universidades de pesquisa 
(SGUISSARDI, op. cit.,, p. 84). 

Para o autor, o que se instala nas universidades públicas no Brasil são os 

chamados “modelos de ocasião”, fundados nas teses do BM, BID e da OMC para a educação 

superior. Estes podem ser denominados de “modelo da universidade mundial do Banco 

Mundial” ou de “modelo anglosaxão” (SGUISSARDI, op. cit., p. 4). Tal modelo inicia-se 

como uma ação governamental direcionada às universidades públicas federais através do 

projeto de autonomia apresentado em 1995, pelo Ministério da Administração e da Reforma 

do Estado (MARE), o qual consistia em transformar o status jurídico das universidades 

públicas em organizações sociais, entidades públicas não-estatais, fundações de direito 

privado ou sociedades civis sem fins lucrativos.  

A interação entre o Estado e estas organizações sociais se daria por meio de um 

contrato de gestão, no qual estavam previstos os serviços que seriam prestados, as metas a 

serem atingidas e os recursos financeiros que seriam transferidos a cada ano do governo para 

a organização. O documento preconizava a adoção de um modelo de administração gerencial 

para as instituições públicas. 

De acordo com Sguissardi 

 

A drástica redução do financiamento público, a criação de fundações privadas no 
interior das IES públicas, entre outras formas de retirada do Estado da manutenção 
do setor, a contenção na sua expansão, o desenfreado processo de expansão da 
universidade privada, em especial a que tem fins lucrativos, o aumento da 
diferenciação institucional e a adoção de modelos gerenciais ou empresariais de 
administração universitária são apenas algumas decorrências das profundas 
mudanças na economia pós-fordista e na organização do Estado pós-moderno ou 
pós-Estado do Bem-Estar (op. cit., p. 84). 

 

Para se ajustar às novas exigências do Banco Mundial, a universidade brasileira 

assumiu, em alguns casos, a tarefa de construir um modelo de universidade baseado no 

neoprofissionalismo, na gestão heterônoma e na celebração de parcerias com instituições 

privadas. Assim, o 

 

neoprofissionalismo, heteronomia e competitividade são os novos traços do que se 
tem denominado como modelo de universidade mundial do Banco Mundial 
(Aboites, 1996) ou modelo anglo-saxão de universidade (Dias, 2003), tão 
disseminados nas linhas e entrelinhas dos documentos desse banco multilateral e 
postos em prática, em especial, em países da antiga Commonwealth britânica, em 
que se destacam o próprio Reino Unido, a Austrália, a Nova Zelândia e o Canadá 
(SGUISSARDI, 2005, p. 85). 
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Esse modelo de universidade vem na mesma esteira em que se concretizou o 

sucateamento do serviço público, devido à redução drástica do financiamento do governo 

federal, além da perda de docentes e de funcionários técnico-administrativos, associados à 

desvalorização dos salários e perda de recursos orçamentários oriundos da União. A situação 

das universidades públicas tornou-se mais crítica.  

De um lado, observamos a desvalorização e precarização do trabalho docente; de 

outro, a exigência do crescimento da produtividade acadêmica. Essa exigência trouxe consigo 

a abertura de turmas no período noturno e do aumento de alunos em sala de aula, sem a 

abertura de novos concursos públicos para a (re)composição adequada do quadro funcional. 

Tal realidade estimula a privatização no interior das instituições, por meio da 

disseminação de parcerias entre as universidades públicas e as fundações privadas destinadas 

à complementação salarial docente e à oferta de cursos pagos de pós-graduação. 

Diante deste cenário, toma mais espaço e se corporifica no Brasil a Universidade 

Empresarial for profit que  

 

é definida por Leite (2006), no Glossário de Pedagogia Universitária, em publicação 
pelo Inep, como o modelo de instituição de capital privado que paga impostos que 
chegam a até 40% do valor bruto de seus ganhos, admite aplicadores de mercado, 
capitais privados e acionistas, visa à lucratividade, cobra taxas, costuma ter gestão 
igual à de empresas privadas. Em geral, a orientação do conhecimento está voltada 
para a aprendizagem aplicada, para a demanda por ganhos, para o mercado, para a 
qualidade dos insumos, clientes e consumidores (MOROSINI, op. cit., p. 95). 

 

 

Baseado no modelo norte-americano, institui-se no Brasil o que foi chamado por 

Chauí (2001) e outros autores  Jacob (2006); Mancebo (2004) e Leher (2004), de universidade 

produtivista. Assim, para Chauí (op. cit.), as universidades absorveram os ideais e práticas 

neoliberais; assumiram certo ethos neoliberal que pode ser expresso em seus ritos 

acadêmicos, assim como na aceitação passiva da meritocracia acadêmica através da 

implementação da avaliação universitária, sem o cuidado com os critérios qualitativos e com a 

relação entre a universidade e os outros níveis de escolarização.  

A aceitação da avaliação acadêmica pelo critério de publicação e produção 

científica dos docentes é equivalente aos mesmos exigidos nas instituições privadas. Como 

afirma a autora, outros elementos poderiam ser demarcados para percebemos mais 

aguçadamente a hegemonia neoliberal em nossas universidades na era da produtividade 

acadêmica. 
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Dessa forma, ao adentrarmos na universidade brasileira contemporânea, temos um 

quadro teórico com as principais concepções dos organismos internacionais para a educação 

superior. Essa situação demonstra que o movimento de privatização e publicização da 

educação não é novo e nem extemporâneo. Muito pelo contrário, se reafirma ao longo dos 

governos neoliberais. 

 

 

Quadro II - Concepções dos organismos internacionais para a educação 

superior 

       Documentos e Autores Prescrições 

CONSENSO DE 

WASHINGTON 

As dez regras básicas do consenso do Washington, implicam 
diretamente na oferta e financiamento da educação pública: pois propõe: 
Disciplina fiscal, Redução dos gastos públicos, Reforma tributária, juros 
de mercado, Câmbio de mercado, Abertura comercial, Investimento 
estrangeiro direto, com eliminação de restrições, privatização das 
estatais, Desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e 
trabalhistas), Direito à propriedade intelectual. Essas regras aplicadas a 
educação impulsionam a abertura a parcerias como as PPP´s no interior 
da educação em todos os niveis de ensino. 

BM/BID Prescrição de políticas educacionais que induzem as reformas 
concernentes ao ideário neoliberal, cuja ótica de racionalização do 
campo educativo deveria acompanhar a lógica do campo econômico, 
sobretudo, a partir da adoção de programas de ajuste estrutural. 

OMC No caso da educação, a Organização Mundial do Comércio, em reuniões 
sucessivas, Seattle (1999), Sidney (2000), Gênova (2001) e Doha 
(2001), propõe a inclusão da educação na lista de produtos 
comercializáveis e subordinados às leis e à normatização dessa 
instituição. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2003, p. C1) 

 

Com base nas exigências desses organismos internacionais, o governo brasileiro 

iniciou ampla reforma nas IFES, em um longo processo que atravessou o governo FHC e fez 

do governo Lula seu herdeiro, com a tarefa de colocá-la em prática, o que o governo anterior 

não havia conseguido. 

Segundo Oliveira (2005),  

 

Cabe destacar que, nos oito anos do governo de FHC (1995-2003), por meio da 
adoção de política de inspiração neoliberal, ampliou-se o grau de subordinação da 
economia ao domínio do capital internacional, o que gerou maior dependência 
quanto ao investimento externo direto, quanto ao capital financeiro e quanto aos 
empréstimos de organismos multilaterais. Já em 2003, assume a presidência o 
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candidato de esquerda, Luis Inácio Lula da Silva, que declarou em sua campanha ser 
claramente a favor da mudança do modelo econômico de seu antecessor. Lula 
obteve amplo apoio da sociedade civil, o que representou diferencial significativo na 
sucessão política do país, mas, ao mesmo tempo, a aglutinação de forças e 
expectativas diferenciadas quanto às políticas e ações governamentais. Assim, 
interesses e perspectivas contraditórias foram reunidos sob o mesmo teto. 
Transcorridos dois anos de governo Lula (2003-2004), verifica-se a continuidade da 
hegemonia liberal na política econômica, na qual prevalecem as orientações do BM, 
FMI e OMC (OLIVEIRA et alli, 2005, p. 7). 

 

As mudanças políticas ocorridas no governo Lula voltadas à universidade 

apontam para novas estratégias, desregulamentação do setor público, desoneração e 

modernização, a partir da implantação de parcerias com instituições privadas. Destes novos 

acordos e estratégias, a universidade foi dos alvos mais promissores para os setores privatistas 

no Brasil. 

 

O processo de parcerias entre o setor público e o setor privado, conhecidas 
mundialmente pela sigla “PPP”, em alusão ao acrônimo inglês de Public Private 
Partnership, surgiu no Reino Unido em 1992 (que se tornou um tipo de laboratório 
para PPP), registrando-se atualmente nesse país mais de 520 projetos com maior 
concentração na área de transportes, 40%, e na área da educação, 7%. O processo de 
PPP teve aceitação em diversos países ganhando espaço no mundo como meio de 
viabilizar a implantação, entre outros, de projetos de infra-estrutura básica, sendo 
uma forma de expressão, inclusive, da responsabilidade social atribuída ao capital 
privado que tem nela um de seus objetivos estratégicos (OLIVEIRA et alli, 2005, p. 
8). 

 

No Brasil, através da lei 11.07925, instituíram-se normas gerais para licitação e 

contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Logo, no seu 

segundo artigo encontramos a conceituação do que seria a "Parceria Público-Privada" como 

contrato administrativo de concessão.  

                                                 
25Segundo Jaruá (2005) “O sistema de garantias estruturado pela Lei 11.079/04 inclui modalidades tais como 
vinculação de tributos e fundos especiais, substitui o fundo fiduciário por um fundo garantidor de parcerias 
(FGP) e acrescenta duas novas modalidades: o seguro-garantia (desde que não contratado junto a seguradoras 
públicas) e uma “garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam 
controladas pelo Poder Público” (artigo 8º). O ganho maior, para os defensores de uma sociedade democrática e 
soberana, foi a adoção do limite global de R$ 6 bilhões nas cotas do FGP que serão subscritas pela 
administração pública. Mas este é um ganho que tem custos e ônus que poderão recair sobre as contas do Estado 
(contratação de avaliação dos bens e direitos transferidos ao FGP, por empresa especializada). E uma taxa de 
risco representada pela possibilidade de integralizar o capital do FGP com títulos da dívida pública de valor 
flutuante” (p.2). 
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Para a análise, essa lei estimula, promove e garante um processo de transferência 

de recursos públicos à iniciativa privada, em nome de um pseudo-desenvolvimento 

econômico e social do país que nada mais é do que mercantilização dos serviços essenciais de 

responsabilidade do Estado em sua oferta e garantia com qualidade para a população. Esse 

processo influencia diretamente o campo educacional, que pode ser observada nos artigos da 

lei que se referem à sua finalidade e objetivos. 

Neste sentido, vale destacar o artigo 2º quando define conceitualmente o que seria 

PPP: 

Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na 
modalidade patrocinada ou administrativa. 

§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas 
de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado. 

§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução 
de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

§ 3º Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a 
concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do 
parceiro público ao parceiro privado. 

§ 4º É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 

I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 

II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou 

III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e 
instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. 
 
 

 

Portanto, ao lermos atentamente este texto observamos que o mesmo apresenta 

quatro formas de delegação da prestação de serviços públicos e particulares, quais sejam: 

"concessão de serviço público”, "concessão de serviço público precedida de obra pública", 

"permissão de serviço público" e "parceria público-privada". Essas novas formulações 

conceituais têm como objetivo a ampliação da relação entre os setores público e privado.  

Essas modalidades de contrato constituem-se como mecanismos que buscam 

investimentos conjuntos (Estado e empresariado) em obras e serviços considerados 

estratégicos para o desenvolvimento do país, sobretudo, naqueles em que o retorno econômico 

não exerce atratividade no setor privado. Portanto,  
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as PPPs foram estruturadas com o objetivo de atrair investimento privado para 
financiar obras públicas urgentes. Em sua maioria são obras que demandam grandes 
investimentos e cujo retorno financeiro é considerado mínimo ou incerto. Seu 
funcionamento consiste em o Governo, na busca por recursos financeiros adicionais, 
possibilitar que investidores possam construir e manter obras tendo estes, em troca, 
o direito de exploração comercial dos serviços provenientes destas (OLIVEIRA ett 
alli , 2005, p. 7). 

 

Na esteira da análise de Oliveira (2005), visualizamos no quadro abaixo os 

montantes de recursos via PPP, previstos pelo governo Lula, para a implementação de infra-

estrutura nas diversas regiões brasileiras, seguindo os princípios estabelecidos por lei. 

 

 

 

 

QUADRO III  - INVESTIMENTOS EM PROJETOS POR MEIO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 
Região Investimentos por 

região R$ em bilhões 
Projeto de Infra-

estrutura 
Investimento Público 

por setores R$ em 
bilhões 

 
Norte 

 
R$ 0,623 

 

 
Rodovias 

 
R$ 0,623 

 
Nordeste 

 
R$ 4,730 

 
Rodovias 

 
Ferrovias 

 
Portos 

 
Irrigação 

 

 
R$ 1,972 

 
R$ 1,230 

 
R$ 0,160 

 
R$ 1,368 

 
Sudeste 

R$ 6,744 Rodovias 
 

Ferrovias 
 

Portos 
  
 Irrigação 

R$ 4,620 
 

R$ 0,200 
  
 R$ 0,600 

 
R$ 1,324 

 
 

Sul 
 

 
R$ 0,370 

 

 
Ferrovias 

 
R$ 0,370 

 
Centro-Oeste 

 

 
R$ 0,600 

 

 
Ferrovias 

 
R$ 0,600 

 
Total 

 

 
R$ 13,067 

 

-------  
R$ 13,067 

    Fonte: Silveira (2004). 
 



58 

 

Os investimentos antevistos acabam por centrar-se em questões de infra-estrutura 

comercial, os quais beneficiam a própria reprodução e ampliação do capital, pois os 

investimentos infra-estruturais relacionam-se direto à melhoria de condições operacionais 

para a produção e seu escoamento no país e para fora dele. Não há, por exemplo, no quadro, o 

planejamento de melhoria do saneamento básico ou ampliação de moradias populares e outras 

ações governamentais que favoreceriam diretamente as camadas populares. 

Segundo Ceci Jaruá (2005), o sistema de parcerias proposto pela lei 11.079 não é 

uma relação entre iguais, mas sim de uma nova modalidade de relacionamento Estado/setor 

privado, com direitos e obrigações distintos por parte dos contratantes. Nesta perspectiva, a 

nova lei pode ser considerada como uma concessão de direitos à realização de serviços, 

podendo ser considerada como um simples aditivo à antiga Lei de concessões e permissões de 

obras e de serviços públicos (Lei 8.987/95)26. Sendo assim, mais uma ação de proteção ao 

grande capital e à garantia de que não haverá perdas de investimentos dos empresários 

nacionais e internacionais. 

Para Leher (2004), no caso da Universidade, a entrada da PPP na administração 

pública impulsionará gradativamente as relações entre a prestação de serviço de caráter 

extensionista e a prestação de serviço de caráter mercadológico, em que ações produzidas na 

academia acabam por ser negociadas na mesma lógica da oferta de outros produtos 

disponíveis no mercado. Também afeta significativamente a autonomia universitária, já que 

no modelo de gestão proposto pela PPP encontramos a heterogestão27 que implica na 

interferência direta de outros na gestão institucional e fere o princípio de autonomia presente 

no artigo 207, da Constituição Federal de 1988. Segundo esse autor: 

 

desse modo, excetuando o poder de regular, legislar e policiar, todo o restante pode 
ser objeto de PPP. Assim, a educação, a pesquisa C&T, o meio ambiente e a saúde, 
por exemplo, poderão ser objeto dessas parcerias. Dessa forma, caberão ao setor 
privado as decisões sobre investimentos governamentais: as resoluções de 
investimentos ficarão por conta dos investidores privados que os selecionarão de 
acordo com os seus critérios de poder de mercado e de maximização de lucros. 

                                                 
26 A lei nº 8.987/95 define na fora da lei [...] “a concessão de serviço público precedida da execução de obra 
pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de 
interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa 
jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de 
forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou 
da obra por prazo determinado”[...] (Artigo 1º, parágrafo III). 
27Para o autor José Henrique de Farias (2003) a heterogestão é [...] “o poder como forma de apropriação que se 
dá por meio da burocracia e de sua forma de gestão, a heterogestão, a qual assume e conserva o monopólio da 
função de governo sobre os processos sociais essenciais [...]” sem a participação da massa de trabalhadores nas 
decisões em torno dos interesses comuns de classe (p.166). 
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Evidentemente, nesse escopo não cabem políticas públicas universalizantes. A 
focalização de nichos de mercado provavelmente será a regra. Se houver 
financiamento público, setores mais pobres podem ser alcançados com políticas 
assistenciais, nos termos das políticas de "aliviamento à pobreza" do Banco 
Mundial; se houver possibilidade de explorar tarifas e taxas, certamente os setores 
mais favorecidos serão alcançados por essas parcerias (LEHER, 2004, p. 5).  

 

 Com essa afirmação, Leher (op. cit.) levanta o seguinte problema: se aquilo que a 

universidade produz não interessa ao mercado, se o produto não for objeto da PPP, haverá 

ausência de financiamento para projetos e ações que não se coadunam com as exigências 

prementes do mercado? Assim, cursos como os de licenciatura não serão alvo das PPP’s, mas 

sim, os cursos de área tecnológica que terão em seu escopo condições de produzir 

qualitativamente para o mercado capitalista. 

Talvez isso explique, parcialmente, o porquê do esvaziamento dos cursos de 

licenciatura e da crescente demanda de estudantes buscando os cursos tecnológicos. Isso 

também pode explicar, em certa medida, o interesse da Companhia Vale em firmar convênio 

com as universidades públicas para abertura de cursos tecnológicos.  

 

O sistema universitário no Brasil, hoje composto por universidades neoprofissionais 
(ou essencialmente de ensino), heterônomas (dependentes cada vez mais de agenda 
externa), competitivas (no caso das públicas, que necessitam, a cada dia, buscar mais 
recursos da iniciativa privada para complemento das verbas do fundo público, além 
de implantarem gerenciamento empresarial e instituírem fundações privadas de 
apoio institucional). (SGUISSARDI, op. cit., p. 5). 

 

Em consonância com o autor, podemos afirmar que o sistema brasileiro centra-se 

em modelos pragmáticos de formação profissional, que exigem a injeção de recursos 

financeiros e tecnológicos, os quais poderão ser captados com mais facilidade e agilidade 

através das PPP’s nas universidades. Justifica-se, assim, a retirada de montantes de recursos 

públicos da universidade pública, uma vez que, dada à autonomia universitária, cabe a ela 

buscar no mercado parceiros para a sua auto-sustentabilidade, tanto no campo da pesquisa 

quanto no do ensino. Esse movimento de busca de recursos no mercado tem seu preço.  

No caso brasileiro, a universidade acaba atendendo as exigências produtivistas das 

agências de fomento e das empresas nacionais e multinacionais que propõem parcerias, sem 

reflexão acerca das perdas e danos dessa para a sua autonomia e funcionalidade institucional.
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Nesta pesquisa, assim como propõe Bachelard (1996), a objetividade deve ser 

entendida como processo reflexivo e analítico, realizado pelo cientista, em que de forma 

dialética apresenta a existência da diversidade que impregna o fenômeno, que o desnuda, 

superando o campo dos pré-conceitos e da paixão. Sem perder de vista que o campo objetivo 

não se faz sem integração a um campo subjetivo que permeia todo objeto de investigação 

científica. Isso fica mais evidente em pesquisa nas Ciências Humanas, quando o processo 

torna-se um ato humanizador (BRANDÃO, 1981). Assim, o rigor metodológico deve estar 

imbuído de flexibilidade (BACHELARD, op. cit.), ética, responsabilidade e crença no caráter 

emancipador da produção da ciência para o bem comum. Compreende-se que: 

 

pesquisar é toda atividade voltada para a solução de problemas, como atividade de 
busca, indagação, investigação, inquirição da realidade, e a atividade que vai nos 
permitir no âmbito das ciências, elaborar um conjunto de conhecimentos, que nos 
auxiliem na compreensão desta realidade e nos oriente em nossas ações (PÁDUA, 
2000, p. 31). 

 

 

A reflexão de Brandão (1984) reafirma o princípio emancipador da pesquisa, já 

proposto anteriormente por Freire (1970), depois retomado por Thiollent (1985) em sua obra 

sobre a pesquisa-ação.  

A pesquisa deve se constituir em um diálogo permanente. Logo, o que se propõe é 

um diálogo com a realidade da universidade como o nosso lugar com o outro, numa tentativa 

de compreendê-la e contribuir de alguma forma para alterá-la. 

Em consonância com Bachelard (op. cit.), considera-se que todo conhecimento 

científico constitui-se na troca que ocorre entre sujeito e objeto. No caso deste estudo, 

significou a ampliação do olhar local para um olhar mais universal, a partir do distanciamento 

do objeto de pesquisa. Ainda de acordo com o referido autor, a existência do sujeito se “faz 

presente, as próprias interpretações interferem no ato de ver, pensar, sentir, viver, ser e estar 

neste mundo” (p. 14), ou seja, à medida que o pesquisador mergulha seu olhar sobre o objeto 

pesquisado, mais aprofunda sua compreensão do mundo que o cerca. 
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O saber verdadeiro surge da observação que somos capazes de realizar, da 
indagação e articulação do que consideramos conhecer e do que desejamos 
conhecer. Verdade é o ser, em sua essência e existência e, somente se faz presente 
pela necessidade, pelo confronto e ação do indivíduo (BACHELARD, op. cit., p. 
36).  

 

Segundo o autor, a constituição do conhecimento é possível quando, ao encontrar-

se no mundo, o indivíduo é capaz de experimentar, vivenciar, compreender intensamente o 

contexto que o cerca, tolerar as incertezas que permeiam sua vida na busca de verdades, como 

respostas provisórias para a própria existência. Aprofundar seu olhar, sobre o que está em 

foco na investigação, requer a superação dos obstáculos epistemológicos, em especial os do 

senso comum.  

Superados os primeiros obstáculos epistemológicos, emerge o conhecimento 

molhado de verdade epistemológica e aponta a objetividade da investigação científica. Essa 

superação é necessária para o rigor científico na elaboração de como se chega ao 

conhecimento e ao trabalho da razão, na tentativa de se libertar da inconsciência, das paixões, 

dos sentimentos, entre outros atributos demasiadamente humanos para, a partir, disto produzir 

conhecimento científico. 

 

2.1 Tipo de Pesquisa 

 

O presente estudo funda-se na abordagem qualitativa de pesquisa, de cunho 

participante, caminho teórico-metodológico que possibilitou a construção de uma análise das 

relações entre o público e o privado no Campus Universitário de Marabá. Ao mesmo tempo, a 

escolha metodológica possibilita a compreensão de conjunto das representações materiais e 

simbólicas das diferentes experiências e vivências dos sujeitos sociais envolvidos, além de 

permitir à pesquisadora estabelecer constante diálogo com suas fontes de pesquisa e com o 

contexto investigado. 

Para Freitas (2003, p. 37) “é neste jogo dialógico que o pesquisador constrói uma 

compreensão da realidade investigada transformando-a e sendo por ela transformada”. Assim, 

compreendemos que o contato direto do pesquisador com a situação pesquisada possibilita a 

reconstrução dos processos investigados, “a relação que substancia as experiências que 
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ocorrem em um dado momento e, também, um encontro entre sujeitos” (Idem, 2003, p. 37). 

Esta opção metodológica contribui para a compreensão da realidade pesquisada e, 

através dessa pesquisa participante, tivemos a oportunidade de registrar concepções, visões e 

percepções dos professores acerca do tema pesquisado. Como sujeito de todo o processo 

investigado, faço parte desta história que vai sendo tecida ao longo da escritura da tese. 

Porém, aqui reconhecemos que o maior desafio foi trabalhar o envolvimento e a 

subjetividade, enquanto pesquisadora-docente, manter um necessário distanciamento que 

requer todo trabalho científico 

Concordamos com Boas (1981) ao registrar que uma das principais 

responsabilidades do pesquisador é articular seus conhecimentos com as aplicações concretas 

da vida cotidiana dos alunos e professores. Nesse caminho a reflexão do pesquisador se dá em 

um nível mais geral, sem perder de foco as relações mais profundas em que os sujeitos estão 

envolvidos. 

Para Martins (1997) esta técnica de investigação poderia ser também chamada de 

pedagogia investigativa, pois a pesquisa proposta constitui-se a partir das perguntas feitas ao 

grupo participante, que também tem a possibilidade de formular suas próprias indagações e 

compreender os acontecimentos que é protagonista. 

O que o autor irá chamar de pedagogia investigativa é a pesquisa conduzida 

sociologicamente. Ao mesmo tempo, ela faz parte do trabalho pedagógico do pesquisador 

destinado a mostrar ao grupo ou à comunidade o lado oculto dos processos sociais e o 

“sobressignificado” de suas relações e ações sociais de implicação histórica e cultural. Todo o 

material recolhido ao longo do processo de pesquisa é comparado em sucessivas análises 

através de procedimentos antropológicos e socioculturais. A pedagogia investigativa, proposta 

neste estudo, tem como objetivo compreender o objeto de investigação, a partir das dimensões 

importantes do cotidiano acadêmico, entendê-lo através das relações construídas pelos agentes 

da instituição universitária, na identificação dos fatores socioculturais mais amplos que 

afetam a dinâmica da universidade e da vida acadêmica em sua complexidade. 

Desta forma, a partir dessa concepção, assumimos como metodologia a pesquisa 

participante, que não se trata apenas de aplicação de técnicas e métodos de pesquisa 

convencionais, mas um mergulho no contexto investigado, numa relação dialética entre teoria 

e prática para conhecer a realidade investigada. 

A construção das análises acerca do fenômeno investigado não foi realizada 

isoladamente, como parte estanque da produção científica. Ao contrário, foi um procedimento 
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concomitante. À medida que se avançou na coleta dos dados in loco, também se avançou 

gradativamente nas análises conceituais e interpretativas, com base em referenciais teóricos 

que deram fundamento a essas análises e que, ao mesmo tempo, contribuíram para reflexões 

críticas e propositivas que estão presentes em todo o texto. 

 

2.2 Universo/Amostra da Pesquisa 

 

Em função do problema de pesquisa, delimitamos o universo de pesquisa e 

definimos o grupo de atores sociais, sujeitos-informantes, no processo de coleta de dados. 

Como se trata de uma pesquisa qualitativa, tomamos como importante não o número de 

sujeitos envolvidos, mas as formas de interação e as contribuições possíveis da participação 

deles para a compreensão do objeto. No total foram 24 professores e 03 gestores que fizeram 

parte da amostra. A cada etapa utilizei instrumentos de coletas de dados diferenciados, assim 

fui envolvendo sujeitos diferentes. Utilizei os seguintes critérios na definição da amostra 

docente: 

 

a) Ter participado do processo de implantação do convênio 1055; 
b) Ser professor efetivo da Unidade Acadêmica; 
d) Mais tempo e menos tempo na docência no campus de Marabá; 
c) Disponibilidade pessoal e acadêmica para participar da pesquisa. 

 

Na primeira etapa da coleta de dados foram envolvidos 24 docentes; na segunda 

etapa, 20 docentes distribuídos em momentos diferentes. Na terceira etapa, que se refere ao 

processo de entrevista, entrevistamos 03 gestores e 07 professores, sendo que 03 professores 

participaram mais ativamente do processo de negociação do convênio 1055. Quanto aos 

gestores utilizou-se apenas o critério A, pois os outros não poderiam ser aplicados, uma vez 

que nem todos são do Campus Universitário de Marabá.  

 

2.3 Plano de Coleta de Dados 

 

Na primeira etapa da pesquisa de campo28, aplicamos formulários de entrevista. 

                                                 
28  Iniciada em 2007. 
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“Os formulários referem-se às questões perguntadas pelo entrevistador numa situação face a 

face com o entrevistado (PÁDUA, 2000). Nesse caso, utilizamos apenas no processo inicial 

de pesquisa, na coleta junto aos professores acerca do trabalho docente, do poder e da 

participação na universidade.  

Esses formulários foram utilizados anteriormente em virtude da necessidade de 

conhecer melhor os docentes, para depois selecionarmos os principais informantes. A partir 

do formulário que apresentava questões menos pretensiosas e direcionadas, que as 

apresentadas na entrevistas e nos questionários, realizamos a primeira aproximação com 

grupos de professores de outros cursos, o que facilitou a realização das entrevistas e a 

aplicação dos questionários, pois se estabeleceu um vínculo de confiança entre a pesquisadora 

e os professores participantes. 

 Foram distribuídos 24 formulários para os docentes dos diferentes cursos de 

graduação, com questões fechadas, com resposta de múltiplas escolhas. Também solicitavam 

dados referentes à formação e atuação desses profissionais. As questões foram distribuídas em 

blocos. Nesta etapa foram coletados 12 formulários preenchidos pelos docentes29. 

No primeiro bloco de questões do formulário, as mesmas referiam-se ao 

conhecimento do docente acerca da normatização da vida acadêmica e como se apropriavam 

dela. No segundo bloco, as perguntas referiam-se à participação,  tomadas de decisões e como 

se relacionaram com as questões macro e micro-estruturais na universidade e a forma de 

participação docente nas diferentes esferas institucionais. 

Na segunda etapa realizou-se a pesquisa documental com a análise de documentos 

contemporâneos e retrospectivos, considerados autênticos (PÁDUA, 2000). Foram 

selecionadas as atas do conselho do Campus Universitário de Marabá do período de 1989 a 

2008 e outros documentos referentes ao tema pesquisado como relatórios, atas de assembléias 

universitárias dos anos de 2003 e 2004, cartas dos professores e uma cópia do convênio 1055 

do ano de 2004. 

Para Chizzotti (2005), “a pesquisa documental é parte integrante de qualquer 

pesquisa sistemática e precede ou acompanha os trabalhos de campo. Portanto, a análise 

documental é uma etapa importante para reunir os conhecimentos produzidos e eleger os 

instrumentos necessários ao estudo de um problema relevante e atual (p.18-19). Após a 

                                                 
29Após a aplicação dos formulários, definimos a aplicação dos questionários, decisão esta motivada pela 
justificativa do tempo acadêmico dos docentes.  
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análise documental criteriosa das fontes primárias e secundárias, retomou-se a atividade de 

pesquisa de campo. 

Nessa etapa de pesquisa30 foram aplicados 02 (dois) tipos de questionários31 

diferenciados para 20 professores efetivos da unidade acadêmica. A utilização dos 

questionários possibilitou uma interlocução planejada (CHIZOTTI, op. cit.), organização 

prévia que auxiliou na coleta de dados sistemática que facilitaram as análises dos mesmos.  

O primeiro questionário continha duas questões relacionadas ao conhecimento 

documental e opiniões acerca do convênio 1055. Diferenciou-se a forma de análise dos 

questionários 01 de acordo com o critério de mais tempo e menos tempo na docência no 

Campus. Eles foram enviados aos docentes, com o objetivo de introduzir o debate acerca da 

parceria estabelecida e saber qual o conhecimento dos docentes sobre ela, considerando que a 

maioria dos professores desconhecia32 o convênio, o qual instituiu a parceria entre o Campus 

de Marabá e a Companhia Vale. Do primeiro bloco de questionários aplicados, foram 

recolhidos 07 respondidos que, posteriormente, foram digitalizados. Desses sete, 05 eram de 

professores e 02 de professoras da unidade acadêmica. 

O segundo questionário apresentou questões mais amplas e foi realizado com o 

objetivo de discutir questões centrais da pesquisa com os docentes, pois dizem respeito desde 

a gestão acadêmica até a compreensão da parceria público privada na universidade pública 

atualmente. Da aplicação do segundo bloco, dos questionários entregues apenas 12 foram 

completamente respondidos33, 10 professores e 02 professoras. Realizamos uma análise 

minuciosa em 06 questionários de professores que foram coordenadores dos colegiados dos 

cursos existentes no Campus Universitário de Marabá. 

A partir da leitura, análise e sistematização das informações contidas nos 

questionários, desenvolvemos a quarta etapa, a construção de um roteiro para a realização da 

entrevista formal. Para Pádua (2000) a entrevista formal  

 

requer que se organize um roteiro de questões cujas as respostas atendam ao 
objetivo específico de coletar dados para determinados assunto de pesquisa, no geral 
as respostam serão analisadas qualitativamente,mas se requer um mínimo de 

                                                 
30Final do ano de 2008. 
31 O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemáticas seqüencialmente dispostas e 
itens que consistem o tema da pesquisa, com o objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito ou 
verbalmente sobre o assunto que os informantes saibam opinar ou informar” (CHIZOTTI, 2005, p.55). 
32Segundos os professores que responderam aos questionários, as informações sobre o referido convênio são 
limitadas. Essa realidade será tratada mais especificamente no capítulo de análises dos dados coletados. 
33Apesar de ter recolhido um significativo número de questionários, as informações contidas neles eram pouco 
consistentes; muitos professores eram recém-chegados ao Campus, por isso as análises direcionaram-se aos que 
atuavam há mais tempo na vida acadêmica e que haviam assumidos cargos de direção. 
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padronização para que se possa extrair os subsídios para a pesquisa (2000, p. 154-
155) 

 

Seguindo a proposta de essa organização metodológica, no começo do ano de 

2009 antes da realização das entrevistas, apresentamos aos professores-sujeitos um roteiro 

contendo questões relativas ao processo de implantação do convênio e a percepção dos 

docentes acerca do mesmo. Apesar da apresentação prévia do roteiro de entrevista aos 

professores e gestores, no decorrer de sua realização, outros elementos foram introduzidos; 

não houve respostas lineares, seguindo a lógica apresentada no roteiro34. Os entrevistados 

ficaram livres para fazer a exposição de suas respostas, sem a preocupação com o tempo.  

À medida que os diálogos aconteciam problematizávamos a questão do convênio 

1055 e seus desdobramentos. Vale ressaltar que, essa condução mais dinâmica só foi possível 

com os gestores, eles tinham mais propriedade em torno do conteúdo do convênio e suas 

implicações, desdobramentos, finalidades, operacionalização e aplicação orçamentária.  

Foram entrevistados 05 professores35, depois mais 03 gestores, aqueles 

participaram diretamente da celebração do convênio 1055. Esse procedimento se fez 

necessário, como um momento de escuta das falas dos professores sobre o que pensam sobre 

a questão em foco36, e em que medida percebiam as contradições postas pela realidade 

circundante em que estavam imersos. Quanto às entrevistas com os professores, as respostas 

foram sucintas e limitadas a informações sobre a questão do convênio 1055; alguns não 

souberam responder mais claramente a pergunta de número 1, por falta de elementos teóricos 

que justificassem suas respostas. As entrevistas dos gestores apresentaram dados importantes 

para a compreensão do objeto de estudo. Das análises dos dados empíricos levantados, 

elaboramos as reflexões teóricas presentes nesta tese, em um exercício epistemológico37 na 

tentativa de compreender o objeto investigado, a fim de responder ao problema de pesquisa. 
                                                 
34 “É uma conversa a dois, feita por iniciativa do entrevistador, destinada a fornecer informações pertinentes a 
um objeto de pesquisa” (MINAYO, 1993, p. 107). 
35 A tarefa de entrevistar professores universitários não é fácil, a exigüidade de tempo, as atividades 
acadêmicas, os projetos de pesquisa e extensão, as publicações, as exigências produtivistas corroboram para que 
o professor tenha pouco tempo para essas conversas que são, como afirma Habermas (1984), a expressão da 
opinião pública, a expressão de um projeto, um desejo mais do que uma realidade concreta. Diria que esse 
diálogo coletivo com a manifestação da opinião pública é fundamental na Universidade, para não se cair nas 
armadilhas do enredo capitalista, que apresenta a ordem das coisas como naturais, estabelecidas, imutáveis, 
portanto, apenas passiveis de serem aceitas. 
36As falas dos entrevistados sobre a questão do público e do privado são pouco problematizadoras, sobre isto 
tratarei nas análises das entrevistas. 
37Segundo Bachelard, “[...] Em todas as ciências rigorosas, um pensamento inquieto desconfia das identidades 
mais ou menos aparentes e exige sem cessar mais precisão e mais ocasiões de distinguir. Em resumo, o homem 
movido pelo espírito científico deseja saber mais para, imediatamente, melhor questionar” (1996, p. 34).  
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CAPÍTULO 3 

O CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ: ENTRECRUZANDO TRA JETÓRIA, 

PARTICIPAÇÃO E DOCÊNCIA 

 

3.1 O Campus Universitário no Sudeste do Pará: determinantes históricos 

de uma trajetória peculiar 

 

Considera-se fundamental para a compreensão da parceria público-privada 

estabelecida entre o Campus Universitário de Marabá e a Companhia Vale, primeiramente 

conhecermos o contexto histórico-político e social no qual encontra-se essa unidade 

acadêmica da Universidade Federal do Pará.  

Marabá é importante município da região sudeste do Estado do Pará. Está 

localizado na confluência dos rios Tocantins e Itacaiúnas a 438 km da capital Belém. É 

considerado município pólo, com população estimada de 196.468 habitantes (IBGE, 2007). A 

sede está dividida em cinco (5) núcleos urbanos: Marabá Pioneira ou Velha Marabá, Nova 

Marabá, Cidade Nova, São Félix e Morada Nova. Os primeiros bairros foram: Cabelo Seco, 

Santa Rosa, Centro, Cidade Nova/Amapá e Novo Horizonte. A cidade é cortada por várias 

rodovias, entre elas a BR-230, conhecida como Transamazônica38, e a PA-150, a qual liga o 

sul e sudeste do estado à Belém.  

Um dos maiores problemas sociais do município é o alagamento de áreas urbanas, 

que todos os anos desabriga39 muitas famílias, que abandonam suas casas e deslocam-se para 

outros locais da cidade, afim de fugir das enchentes que, geralmente, ocorrem entre os meses 

de dezembro e abril.  

No período das cheias dos rios Itacaiúnas e Tocantins, as famílias desabrigadas 

sofrem mudanças radicais em suas vidas: dificuldade de acesso ao local de trabalho; crianças 

sem a escola; doenças infecto-contagiosas são adquiridas devido às péssimas condições dos 

                                                 
38  A Rodovia Transamazônica, a partir de 1971, transformou a região em porta de entrada para a Amazônia 
Continental; o trecho que atravessa a cidade de Marabá contribui ainda mais para a visão sobre um futuro 
promissor para seus munícipes. (Site: www.liberal.com.br – Andando pelo Pará). 
39  Segundo a Defesa Civil de Marabá no ano de 2009, com as enchentes de janeiro a março, foram mapeadas 15 
famílias desabrigadas e acolhidas nos abrigos municipais. As informações podem ser confirmadas no acesso ao 
site www.noticiasdaamazonia.com.br. Acesso 22 de março de 2009. 
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abrigos, que nem sempre possuem infra-estrutura para abrigar essas famílias marcadas pela 

exclusão social e, também, pelas raras políticas sociais implementadas no sentido de garantir 

os direitos constitucionais à população mais pobre.  

Esse problema se deve, principalmente, ao planejamento urbano que não foi 

cumprido. A planta urbana foi distorcida pela ocupação desordenada do espaço geográfico 

territorial, o que fez surgir novos bairros em áreas impróprias da cidade e na ocupação de 

terras públicas existentes no município.  

Como na maioria dos municípios brasileiros, em Marabá a realidade segue as 

mesmas perspectivas, onde o desenvolvimento traz consigo problemas e tensões sociais, 

como os citados. As mudanças sociais causadas pelo desenvolvimento na região privilegiaram 

alguns, mas perpetuaram a condição de marginalizados de uma maioria da população. 

Ao longo dos últimos anos, a cidade tornou-se pólo econômico da região, com um 

Distrito Industrial localizado a 16 km da sede do município, na PA-150; inúmeras indústrias 

siderúrgicas instaladas e em funcionamento, proporcionando toda a infra-estrutura econômica 

necessária ao desenvolvimento de grandes projetos econômicos.  

O comércio é considerado de grande porte, uma vez que conta com os mais 

variados tipos de processos de comercialização de produtos, com sua maior concentração no 

Núcleo da Cidade Velha. Também os municípios vizinhos buscam no comércio marabaense 

produtos manufaturados e prontos para serem comercializados, assim como utilizam o 

mercado financeiro para a realização de negócios. 

Isso significa dizer que, esse desenvolvimento regional trouxe problemas 

explícitos e pouco assumidos por nossa sociedade. Há um bem estar ilusório proporcionado 

pelo desenvolvimento nos últimos anos. Porém, garantias sociais básicas à população ainda 

não foram implementadas no plano prático.  

Em face desse quadro de pseudo-satisfação das necessidades da população, todos 

os anos de pessoas são atraídas para o município em busca de melhores condições de vida. É 

o chamado fluxo migratório que se dá principalmente da região Nordeste do país para 

Marabá. Contudo, ao chegarem aqui, se deparam com outra realidade, uma vez que a maioria 

delas não consegue se inserir no mercado de trabalho ou se qualificar para assumir novos 

cargos. Essas pessoas não voltam para o seu lugar de origem e acabam por engrossar a fila 

dos desempregados e sem-teto que, com o passar dos anos. Assim, novos bairros surgiram no 

núcleo urbano da Cidade Nova, fruto de loteamentos e de invasões40.  

                                                 
40 Os bairros periféricos são Jardim União, Jardim União Vitória, Bom Planalto, Novo Planalto, Bela Vista, 
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Como dissemos anteriormente, o Campus Universitário de Marabá foi fruto do 

Projeto Norte de Interiorização desenvolvido pela Universidade Federal do Pará, na década de 

1980 e que criou os campi do interior.   

 

Desde 1986, a UFPA expandiu sua área de atuação para o interior do estado, com a 
criação de campi universitários, localizados em cidades estratégicas das 
microrregiões paraenses. Ressalte-se que é a única Universidade Federal da Região 
Amazônica que se estrutura em dez (10) campi, atingindo 115 municípios dos 143, o 
que representa o atendimento a 80% do Estado do Pará, favorecendo o 
desenvolvimento de ações educativas e cientificas em todos os níveis (INEP, 2006, 
p. 35). 

 

Foi dentro deste contexto que nasceu o projeto da universidade em Marabá, 

inicialmente voltado à formação de profissionais com licenciatura plena, para atuar nas 

diferentes modalidades de ensino da educação básica, como estratégia de superação das 

desigualdades sociais e também para a promoção do desenvolvimento da região e do estado.  

Assim, os projetos dos cursos de licenciatura foram desenvolvidos com o objetivo 

de melhorar a qualidade da educação pública na região, formando profissionais com 

competência técnica e política para intervir na realidade local, a fim de superar os índices 

estatísticos que apontavam um número significativo de analfabetos e semi-analfabetos. 

Criado em 198741, o campus de Marabá atua em uma área que abrange 38 

municípios das regiões sul e sudeste do Pará. Possui sua sede em Marabá, principal pólo 

urbano, além de quatro Núcleos de Integração Regional nas cidades de Jacundá, Parauapebas, 

Rondon do Pará e Xinguara, onde são desenvolvidas atividades de extensão universitária e 

cursos de graduação em períodos intensivos. Em convênios estabelecidos com prefeituras 

municipais; ainda são ofertados cursos de graduação (Pedagogia, Matemática, Letras, 

Ciências Sociais e Ciências Naturais) para outras localidades, tais como Ourilândia do Norte, 

São Geraldo do Araguaia, Itupiranga e Canaã dos Carajás. 

Nos últimos 20 anos, 1.600 (mil e seiscentos) alunos graduaram-se no Campus. 

No campo da educação foram formados mais de 3 mil42  professores para atuarem na educação 

                                                                                                                                                        
Independência, Vale do Itacaiúnas (Canaã) I, Vale do Itacaiúnas II, Jardim São João, Jardim Belo Horizonte, 
Parque das Laranjeiras, Liberdade, Infraero, Agrópolis do Amapá e São Miguel da Conquista. Tais bairros não 
possuem infra-estrutura adequada de saneamento básico (esgoto, luz, água) que atenda às necessidades da 
população.  
41As informações apresentadas neste item estão disponíveis no site da Universidade Federal do Pará e na home 
page do Campus de Marabá. www.ufpa.br 
42 Dados fornecidos pelo mapa de alunos egressos do Campus de Marabá em 20 anos de existência. 
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básica do município. No campo técnico, no primeiro semestre do ano de 2008, foram 12043 

profissionais egressos, o que representa mão-de-obra qualificada para a indústria local, 

composta por grandes empresas fabris com projetos minerais e agroindústrias. 

De 2001 a 2007, o número de professores do quadro efetivo do Campus triplicou, 

sendo composto, hoje, por 25 doutores, 50 mestres, quatro especialistas e dois graduados, 

totalizando 81 docentes. Atualmente com 2.627 mil alunos, o campus oferece 11 cursos no 

período regular (extensivo e intensivo)44: Agronomia, Ciências Sociais, Direito, Engenharia 

de Materiais, Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Geologia, Letras, Matemática, 

Pedagogia, Química e Sistema de Informação; quatro cursos desenvolvidos na modalidade de 

educação à distância: Administração, Licenciaturas em Química, Biologia e Matemática; 

cinco realizados nos núcleos de integração, em períodos intensivos: Ciências Naturais, 

Matemática, Letras, Pedagogia e Ciências Sociais. 

Em 2002 foram criados ainda os cursos de Agronomia e Sistemas de 

Informação45. Em 2003, a partir da parceria com a Companhia Vale, foram criados os cursos 

de Engenharia de Materiais e Engenharia de Minas e Meio Ambiente e em 2004 o curso de 

Geologia. Até o ano de 2009, em consonância com a política de expansão dos Programas de 

Pós-Graduação, a UFPA tem como meta a implantação do Mestrado em Aproveitamento de 

Recursos Minerais e Novos Materiais. 

No Campus de Marabá são ofertados os seguintes cursos de Graduação: 

Agronomia (regular), Ciências Sociais (regular e intervalar), Direito (regular), Engenharia de 

Materiais (regular), Engenharia de Minas e Meio Ambiente (regular), Geologia (regular), 

Letras (regular e intervalar), Matemática e Pedagogia (regular e intervalar), Química 

(regular), Sistema de Informação (regular) e Ciências Naturais (regular e intervalar). 

Em 2007, o campus possuía 3.393 alunos, assim distribuídos: 2.635 nos cursos 

ofertados na cidade de Marabá; 389 alunos nos cursos intervalares oferecidos nos núcleos de 

integração; aproximadamente 273 alunos nos cursos da modalidade à distância e 96 alunos 

nos cursos de especialização. Ao completar seu vigésimo aniversário, o Campus atinge o 

número de aproximadamente 1725 graduados46. 

                                                 
43 2008 foi o ano de formação das primeiras turmas de graduação dos cursos de Engenharia de Minas e Meio 
Ambiente e Engenharia de Materiais e Geologia.  
44Em 2008 e 2009 foram criados em caráter regular, extensivo e intensivo, os cursos de licenciaturas em Ciências 
Naturais, Educação do Campo, Geografia e Física. 
45 Dados dos documentos oficiais fornecidos pela secretária do Campus Universitário de Marabá. 
46  Os dados se referem ao ano de 2007. 
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O quadro docente conta com o número de 107 professores. Destes, 85 são efetivos 

(57 mestres, 24 doutores, 02 especialistas e 02 graduados) e 22 são temporários. Há 26 

técnicos administrativos: 02 bibliotecárias, 01 técnica pedagógica, 02 técnicas em assuntos 

educacionais, 01 analista de tecnologia da informação,  02 administradores, 01 contador, 01 

secretário executivo, 01 técnica em contabilidade, 14 assistentes administrativos e 01 

motorista47. 

Após essa apresentação da região e da universidade, iniciamos o debate sobre o 

Campus Universitário de Marabá, sua identidade e função social que, em certa medida, foi 

definida pelas transformações do mundo produtivo e pelas relações sociais contemporâneas.  

Por esse ponto de partida começou-se a discussão do caráter transformador e ativo 

da universidade na esfera pública. A implicação da constituição da universidade enquanto 

lócus de produção e transmissão do conhecimento técnico e científico, introduziu na região 

sudeste do Pará um sentimento de modernidade, o qual foi sendo associado ao próprio 

desenvolvimento regional da Amazônia. 

Esse desenvolvimento ocorreu (no campo técnico, científico, educacional e 

cultural) a partir da implantação do campus da UFPA, em Marabá. Assim, iniciou-se um 

processo de formação e qualificação profissional, com o objetivo de preparar professores para 

a educação básica, formar profissionais liberais para assumir os cargos mais promissores da 

hierarquia social marabaense, além da contribuição para a melhoria da qualidade de vida da 

população pobre. Dessa forma, a universidade assume o caráter de instituição social 

fortemente associada ao desenvolvimento regional. Sobre esse aspecto, Chauí (2003, p.1) 

afirma que: 

A universidade é uma instituição social e como tal exprime de maneira determinada 
a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo. Tanto é assim 
que vemos no interior da instituição universitária a presença de opiniões, atitudes e 
projetos conflitantes que exprimem divisões e contradições da sociedade. Essa 
relação interna ou expressiva entre universidade e sociedade é o que explica, aliás, o 
fato de que, desde seu surgimento, a universidade pública sempre foi uma instituição 
social, isto é, uma ação social, uma prática social fundada no reconhecimento 
público de sua legitimidade e de suas atribuições, num princípio de diferenciação, 
que lhe confere autonomia perante outras instituições sociais e estruturadas por 
ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a 
ela. 

 

Ao termos a universidade como espaço que representa o engendramento das 

relações que estão presentes na sociedade, também torna-se ela um lugar de debate e, ao 

                                                 
47  Nos anos de 2008 e 2009 houve concursos públicos; o quadro de técnicos e de docentes ampliou 
significativamente. Não há disponibilização da atualização desses dados oficialmente na Universidade. 
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mesmo tempo, da representação social desses saberes, normas e valores, sendo lócus por 

excelência, de produção de discursos críticos e ações propositivas no campo político-

ideológico e de consolidação de discursos conservadores e tradicionais.  

Por outro lado, nesse espaço público há a possibilidade de compreensão crítica da 

realidade, que se articula com a ampliação da luta por direitos sociais negados à população. 

Portanto, ao estabelecer a crítica sobre a realidade em sua dimensão histórica e política, 

instaura-se a negação do discurso conservador, e coloca-se em xeque a sua validade, 

questionando-se inclusive a ética do trabalho para o enriquecimento da classe dominante. 

Ao formar o quadro de professores para atuar no campo educacional, a 

Universidade Federal do Pará iniciou um processo de construção de um novo cenário 

ideológico, político e histórico. Esse cenário foi marcado por uma participação constante da 

universidade nos movimentos sociais urbanos e rurais, gestados na realidade local e também 

de uma aproximação com o poder público existente no âmbito estadual. Essa participação na 

esfera pública é construída, de um lado, de forma ativa e crítica, via auto-reflexão, e de outro, 

como uma concessão de direitos e de conhecimentos48. 

Nesse amplo campo de formação, a universidade passa a representar um lugar de 

qualificação para o trabalho. Ou seja, à medida que o sujeito nela ingressa, mais condição 

adquire para ocupar os cargos mais desejados na sociedade marabaense e dos servidores 

públicos federais nas instituições locais existentes. Assim, espera-se dessa instituição a 

formação intelectual, a produção de conhecimento científico e a formação técnica para atuar 

no mercado de trabalho, com vistas aos postos intermediários e aos mais elevados. 

Em certa medida, esta é a identidade anunciada pela universidade. Entretanto, será 

que também é essa a identidade da universidade local? Essa questão simplesmente não pode 

ser respondida pelo estatuto científico da universidade. É necessário considerar o 

entendimento dos sujeitos que a compõem, são eles que vivem o seu cotidiano e engendram 

suas práticas educativas no seu interior. 

Desta forma, neste estudo, faz-se um percurso que procura entender o Campus 

Universitário de Marabá em sua relação com a formação humana, o mercado de trabalho e 

com seus objetivos definidos, a partir do olhar daqueles que têm na instituição um lugar 

privilegiado e, portanto, são sujeitos portadores da legítima representatividade institucional, 

                                                 
48  O Campus Universitário de Marabá tem desenvolvido vários projetos de educação com os movimentos sociais 
ligados à luta pela terra, entre eles destaca-se o Programa Nacional de Reforma Agrária (PRONERA), que 
executou de 1999 a 2009 várias ações na educação básica do campo. Ao que se refere à concessão de direitos, 
muitas vezes aquilo que é uma conquista dos grupos dominados, os dominantes transformam em uma concessão 
de direito, ou seja, um favor para esses grupos excluídos. 
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tanto em relação aos alunos, quanto em relação aos professores. Esses sujeitos são os 

coordenadores de cursos, que no fazer universitário assumiram a gestão administrativa e 

pedagógica dos cursos de graduação e deram vida à universidade com suas atuações, 

mobilizações, decisões e organização da vida acadêmica existente. 

 

 

3.2. Participação docente na universidade: um olhar sobre o Campus 

Universitário de Marabá 

 

Nas respostas obtidas através dos formulários de pesquisa, os docentes apontaram 

em alguns momentos para questões relacionadas à centralização da gestão na universidade 

pública e à falta de espaços coletivos para tomada de decisões. Embora o discurso escrito não 

seja rígido nem aguerrido, foi possível observar nas nuances das respostas, dos professores de 

que forma  se constituiu a relação entre poder e participação no Campus Universitário de 

Marabá. Para Foucault, 

 

O discurso, aparentemente, pode até nem ser nada de por aí além, mas no entanto, os 
interditos que o atingem, revelam, cedo, de imediato, o seu vínculo ao desejo e o 
poder. E com isso não há com que admirarmo-nos: uma vez que o discurso — a 
psicanálise mostrou-o —, não é simplesmente o que manifesta (ou esconde) o 
desejo; é também aquilo que é objeto do desejo; e porque — e isso a história desde 
sempre o ensinou — o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os 
sistemas de dominação, mas é aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o próprio 
poder de que procuramos assenhorear-nos (2006, p. 8).  

 

Se o desejo pelo poder se traduz no discurso e na nossa vontade de ter poder, este 

poder, no caso da universidade sempre esteve associado à participação nos fóruns públicos, 

onde o discurso veicula e se propaga amplamente, estabelecendo as relações de dominação e 

espraiamento dos grupos majoritários. 

Por isso, a participação docente na vida acadêmica e nos processos institucionais 

sempre deve ser alvo de constantes reflexões para compreendermos o status da universidade e 

sua produção. Desta forma, o esforço empreendido é de analisar o trabalho e a participação 

docente no Campus Universitário de Marabá, no que diz respeito à atuação profissional no 

ensino superior e à formação de outros educadores. Com essa preocupação, iniciamos um 

conjunto de análises sobre o trabalho dos professores dos cursos de licenciatura, a partir do 
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olhar de docentes de diversas áreas do conhecimento.  

Destacamos a preocupação com a questão da participação por compreender que “a 

participação tem sua gênese nos processos de potencializar a igualdade social, de acordo com 

uma filosofia sócio-política, visando a mudança na sociedade” (PENTEADO, 1991, p. 40). 

Ao entender a participação a partir dessa matriz teórica, compreendemos o quanto é 

importante discutir a participação na universidade. Dessa forma, ao longo da pesquisa 

articulamos o aspecto da participação docente na vida acadêmica com o conhecimento da 

própria instituição, de seus ritos, suas dimensões burocráticas e pedagógicas. 

A participação requer primeiramente que se tenha consciência da ação que se quer 

praticar ou que certa medida se está sujeito. Ao participar, coloca-se em exercício a reflexão 

crítica e interesses próprios. Assim, a participação é um modo de manifestação da existência 

humana, um produto da conscientização humana (PENTEADO, 1991). 

Falar de participação na universidade, em um momento em que há certa 

perplexidade com o desmonte dessa instituição pública, é colocar em movimento o 

questionamento do porquê do esvaziamento da universidade enquanto instituição social nas 

últimas décadas, quais as razões que tentam transformá-la em uma mera prestadora de 

serviços para o mercado produtivo. 

As questões abaixo se referem diretamente às respostas dos docentes acerca dos 

espaços e modelos de participação institucional. A primeira questão deste bloco de análises 

refere-se ao conhecimento dos docentes sobre a legislação acadêmica institucional em vigor, e 

sobre a legislação específica de cada curso do Campus. Julgamos que seja necessário, pois, ao 

longo da pesquisa identificamos que muitos docentes do Campus não conhecem a legislação 

da universidade, além de desconhecerem o convênio 1055 que institui a primeira parceria 

público-privada. 

A docência exige a participação dos professores na vida acadêmica dos seus 

cursos. Nesta questão específica, apenas 54% dos docentes afirmaram conhecer muito o 

projeto pedagógico de seus cursos, o que demonstra que a vida acadêmica dos cursos se 

respalda na participação orgânica dos docentes nas decisões e deliberações, uma vez que, 

munidos do conhecimento sobre o projeto pedagógico, qualificam sua participação, do ponto 

de vista das tomadas de decisões, sem perder de vista a realidade e a proposta do curso.  

Os professores, ao assinalarem que conhecem os projetos pedagógicos de seus 

cursos, demonstram que a vida acadêmica dos cursos se respalda na participação orgânica dos 

docentes nas decisões e deliberações dos cursos, que munidos desse conhecimento 
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institucional qualificam sua participação do ponto de vista das tomadas de decisões. Porém, 

esses mesmos professores conhecem pouco o regimento geral da instituição49 que atuam.  

No que se refere à estrutura organizacional do Campus, os professores afirmaram 

que conhecem razoavelmente. Como podemos observar nos gráficos abaixo: 

 

Gráfico 1- Projeto Pedagógico do Curso 

 

 

Gráfico 2- Conhecimento do Estatuto da UFPA 

        

 

Ao compararmos os dois gráficos fica evidente o que se refere à micropolítica50 

da instituição, observa-se que 54% dos professores compreendem e atuam diretamente nela. 

                                                 
49  Refere-se ao Regimento Geral da UFPA. 
50  Refere-se à solução e problemas imediatos e prementes. As micropolíticas, que expressam e contribuem com 
os anseios da vida local e global e para a realização desses na vida prática. [...] Constituem-se como 
antropolíticas por que: trabalham nas arenas da vida pessoal, abrindo espaço para o diálogo público; não são 
dirigidas por regras, ao contrário, alteram as regras do jogo; são descentralizadoras do poder político; são 
geradoras de novos conteúdos, formas e práticas não alienantes; (por tudo isso) promovem a autonomia do 
homem (SOARES, 1998). 
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Porém, quando as questões se referem à macropolítica estrutural da instituição, apenas 15% 

tem conhecimento com propriedade; a maioria está à margem desse conhecimento acerca da 

funcionalidade jurídica e burocrática da universidade  e de suas negociações internas e 

externas51. 

Isso pode ser justificado pela distância entre a capital do estado e o município de 

Marabá, que de certa forma exclui docentes, alunos e técnicos do campus do interior das 

decisões realizadas no campus central. Os professores não compreendem todas as dimensões 

das relações de poder na macropolítica da UFPA, o que de forma geral atinge todos os campi, 

já que a maioria dos coordenadores é representante fiel das deliberações colegiadas das 

estruturas da universidade através de seus conselhos. Entretanto, os conselhos universitários 

superiores, em sua maioria, têm participação nos interesses da atual reitoria, reiterando e 

aprovando quase unanimemente as decisões encaminhas por ela. 

Ao focar as questões na macropolítica institucional52, mas especificamente nos 

cursos e em seus colegiados, observamos que 42% dos professores já apresentam mais 

domínio público tanto da legislação acadêmica interna, quanto das resoluções acadêmicas que 

norteiam de um modo geral a vida acadêmica. O viés normativo é presente nesses cursos. 

Existe em supremacia uma preocupação com a normatização do processo educativo em 

detrimento do espírito de investigação que deveria ser estimulado na universidade. 

 

Gráfico 3 - Resoluções e normas acadêmicas do curso 

 

                                                 
51  Talvez isso já seja um sintoma que explique o desconhecimento sobre o convênio 1055. 
52  Refere-se a grandes cenários políticos institucionais baseados em leis, decretos entre outros. Primeiro campo 
de estudo da ciência política continua a ser a macropolítica, o fenômeno político superior, bem como o 
respectivos reflexo no Estado-Aparelho de poder, aquilo que os anglo-saxônicos qualificam como government, 
isto é, o conjunto das instituições públicas.(SOARES,1998) 
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Quanto à legislação acadêmica mais ampla, 33% dos docentes apresentaram 

conhecimento parcial sobre as normatizações que balizam tal documento. Sobre a legislação 

acadêmica interna, apenas 17% dos professores afirmaram que conhecem bem a 

funcionalidade dos cursos de graduação e as resoluções e normas de seus cursos, porque ao 

ingressarem na docência do ensino superior, receberam ou buscaram orientações sobre essas 

normas. 

O desconhecimento da legislação geral da instituição a qual se vincula condiciona 

a participação do professor a um modelo de gestão pouco participativo, isso pode ser 

observado mais atentamente no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 4 - Legislação acadêmica da UFPA 

 

 

A legislação acadêmica refere-se à funcionalidade dos cursos de graduação na 

UFPA, 33% dos professores a conhecem razoavelmente, o que implica no cumprimento ou 

não da mesma. A maioria, 42% dos professores ainda não conhece profundamente as 

resoluções e normas dos cursos de graduação que são apresentadas pela Pró-Reitoria de 

Ensino e Graduação (PROEG) e geralmente são discutidas, ampliadas e reformuladas pelo 

fórum de coordenadores dos cursos de graduação.  

Por outro lado, nos campi do interior tinha-se um quadro reduzido de professores 

efetivos e um contingente significativo de professores substitutos temporários, sem contar 

com a rotatividade daqueles que, insatisfeitos com as condições dadas, almejam alcançar sua 

transferência para a capital. A falta de concursos para professores efetivos para a instituição é 

outro obstáculo em muitos cursos para a realização de pesquisas que fomentem a articulação 

com o ensino, apesar de reconhecermos o esforço de muitos em tal empreitada. 
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A gestão acadêmica é outra questão que se tem como referência para a 

compreensão da participação docente no Campus, relacionada com a autonomia e o poder 

instituído nos cursos através de seus colegiados. Nas respostas dos docentes, encontramos 

uma significativa relação entre autonomia e participação; eles se sentem envolvidos em seus 

projetos de curso e colegiados; sua participação na vida acadêmica se torna mais efetiva. 

 

Gráfico 5 - Tomada de Decisões no colegiado de curso 

 

 

A maioria, 62% dos docentes, considera que as decisões internas dos colegiados 

são democrática e horizontal com a participação de todos. Podemos afirmar que, a 

participação nos colegiados dos cursos se caracteriza de forma diferenciada em relação à 

gestão do Campus, pois os cursos têm apresentado pequenas células de organização a gestão 

colegiada em que decisões são tomadas coletivamente, de modo que as ações são de 

responsabilidade dos sujeitos envolvidos. 

Com a gestão colegiada tudo o que se refere à organização do trabalho 

pedagógico passa por inúmeras discussões. O projeto pedagógico e o currículo assumem o 

formato que é discutido pelos docentes, o que exige participação constante na vida acadêmica. 

Essa participação amplia a gestão colegiada do curso e colabora para as decisões democráticas 

e dialógicas que se revertem em qualidade no processo didático-pedagógico na sala de aula. 
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Gráfico 6 - Organização do trabalho pedagógico no curso 

 

 

 

 

De modo geral, 77% professores se sentem à vontade para participar, discordar e 

propor mudanças e atividades no processo de organização do trabalho pedagógico, em virtude 

da participação horizontal na estrutura colegiada de cada curso.  

No que diz respeito à macroestrutura do Campus, a relação torna-se oposta e a 

participação se dá por um conselho universitário com representações docentes, estudantis e de 

colegiados. Esse processo ocorreu entre os anos de 2004 e 200653, funcionando de maneira 

precária, retomado apenas no final de 2006, em virtude da mobilização interna de professores 

e estudantes para retomar o fórum coletivo de debates e proposições. 

Isto é sinalizado no gráfico abaixo, quando 77% dos docentes afirmam que às 

vezes são valorizadas as decisões tomadas de forma colegiada pelo gestor do Campus e 38% 

afirmam que sempre há a valorização das decisões colegiadas.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
53   Esse processo de inoperância do Conselho Universitário pode ser confirmado através das atas que apresentam 
espaçamentos de datas e a participação de poucos conselheiros nas reuniões ordinárias. 
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Gráfico 7- Participação na Gestão do Campus 

 

 

 Ao analisar atentamente o gráfico acima pode-se compreender que, em alguns 

momentos a participação docente é ativa, se delibera e o gestor encaminha, em outras é uma 

participação passiva, em que se delibera e não há encaminhamentos para o que foi decidido 

coletivamente. 

Entre 2007 e 2008, dada à proximidade de uma nova eleição para a coordenação 

do Campus Universitário de Marabá, as relações entre o gestor central, os professores e 

estudantes tomaram rumos inesperados. Um deles foi a retomada sistemática, constante, 

consultiva e deliberativa do conselho universitário, como há tempo não acontecia. 

Na análise da participação e do entendimento que os professores têm da 

universidade, sua estrutura organizacional, legislação e formas de participação, faz-se 

necessário para compreender o movimento interno de aceitação naturalizada da centralização 

de decisões no Campus Universitário de Marabá, como afirma Rezende, “sabemos todos que 

na maioria da história da universidade houve sempre uma tendência nítida ao autoritarismo 

centralizador” (1987, p. 10). Isso se deve à forma com que se organiza o poder na 

universidade em uma perspectiva de poder-dominação, de correlações de força entre grupos 

antagônicos que disputam pari passu poder e liderança no interior da instituição.  

Afirma ainda o autor: “o exercício do poder dentro da Universidade certamente 

mudaria de feição se, ao invés de preocupar-se com a dominação, se interessasse 

primeiramente pelo serviço à comunidade universitária e a promoção de seu bem comum” 

(op. cit., p. 11).  

O poder associa-se à burocracia e à organização institucional, é uma possibilidade 

de um grupo ter condições objetivas de impor sua vontade a outros grupos. Mesmo em 
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universidades onde a escolha dos representantes se dá através de democracia direta, esse 

processo na maioria das vezes, é conduzido com base em modelo pragmático de 

administração, ou seja, produtivista e de resultados. Os administradores acabam convencidos 

de que as regras, a organização e a produtividade devem ser o cerne dos projetos educativo e 

institucional. Os professores, por seu turno, acabam considerando que o gestor ideal é aquele 

que consegue legitimar sua autoridade institucional. 

Porém, a “prática da delegação de poder não deve ser vista como delegação de 

controle, mas apenas de funções” (PENTEADO, 1991, p. 46). Logo, não se pode restringir a 

participação docente a uma participação compulsória e de delegação de poderes. Ela tem que 

se assentar em uma participação ativa no sentido de garantir a democratização do espaço 

público, possibilitar as propostas democráticas de gestão enquanto um construto humano que 

regulariza e cria poder para permitir aos envolvidos cooperação em um empreendimento 

coletivo e público (Idem, 1991). 

Neste sentido, é preciso retomar a participação na universidade como um motor 

dos processos democrático e educativo, tanto para professores e alunos, quanto para os 

gestores, com a possibilidade de participação da comunidade local nos rumos da instituição e 

na produção do conhecimento científico para a emancipação humana. 

É importante que se reconheça na participação ativa e democrática no interior da 

universidade um espaço de resistência ao modelo historicamente instituído de poder-

dominação (REZENDE, 1987). Nas análises realizadas acredita-se que, o sujeito que participa 

tem a capacidade de transformar e de garantir a organização política para a conquista da 

igualdade e da democracia, retomando o espaço público como o espaço da participação 

“comum de todos os homens” (ARENDT, 2004). Numa perspectiva de participação que 

contribua no processo de formação de profissionais para um projeto político comprometido 

com a realidade sócio-cultural da região amazônica. 

Retomar o sentido da participação democrática e plural é importante para 

demarcar as diferentes visões acerca da universidade que permeiam o cotidiano acadêmico. 

Dir-se-ia que a tarefa de revigorar o modelo de participação crítica e dialógica está associada 

ao resgate mais profundo de nossa crença na mudança, no novo e em uma sociedade mais 

fraterna, em que a universidade terá papel decisivo no estabelecimento de novos paradigmas 

para o mundo contemporâneo.  

Nessas análises, as questões pesquisadas sobre o trabalho docente no Campus 

Universitário de Marabá não estão desconectadas de tais lutas. Ao contrário, é necessário um 
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momento de reencontro entre a luta cotidiana e a docência universitária, em um exercício 

dialógico e dialético, num processo de valorização do trabalho docente em todos os níveis de 

ensino. Para todos, tal defesa se constitui radicalmente como a defesa da educação pública e, 

em especial, de uma universidade pública, plural, democrática e emancipadora. 

Isso fica evidenciado nos dados coletados. De modo geral, os professores 

demonstraram preocupação com o trabalho docente que realizam e com sua formação. Sentem 

cada vez mais a falta de estrutura para o exercício da docência. Porém, isso não os têm 

impedido de participar da vida acadêmica e de lutar em defesa da universidade pública. 

Assim, entender a universidade pública requer compreensão da relação de 

dominação e poder no interior das relações produzidas e reproduzidas pelos sujeitos na esfera 

institucional. Mesmo com o conselho universitário do Campus hoje mais ativo54, há pouca 

compreensão de como se constroem as relações de poder na macropolítica da UFPA e de que 

forma essas relações atingem a vida acadêmica no campus, mesmo quando a maioria dos 

coordenadores é representante das deliberações “colegiadas”, através de seus conselhos nas 

altas esferas da reitoria. Ainda assim, essas deliberações esbarram nas decisões centralizas na 

administração superior da universidade. 

O modelo centralizado da gestão do Campus, nos anos de 2001 a 2008, com 

pouca participação ou com participação outorgada ou compulsória através do conselho 

universitário, dá-se principalmente pelo desconhecimento da estrutura burocrática e do 

desconhecimento das legislações da Instituição como um todo; por isso a participação do 

professor nas tomadas de decisões fica condicionada ao modelo de gestão que é implantado 

na instituição, seja no campus, no curso ou no que se refere à macroestrutura da instituição.  

Neste modelo de participação compulsória, na maioria das vezes as decisões 

colegiadas são pouco valorizadas pelos gestores institucionais. Isso porque a gestão 

institucional não se faz dentro de processos democráticos das instituições, mas a serviço dos 

interesses de um pequeno grupo que está na administração do Campus e da Universidade 

Federal do Pará. 

Ao que se refere à autonomia e financiamento para pesquisa acadêmico-

científica, para maioria dos docentes do Campus há apenas alguns projetos da própria 

instituição que podem capturar parcos recursos para financiar pesquisas na graduação. Sendo 

que os financiamentos são exclusivos para o fomento da pesquisa dos alunos, no campo da 

iniciação científica. 

                                                 
54  Refere-se aos anos de 2007 e 2008. 
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Dentro desse processo de aceitação da lógica imposta pela precarização das 

condições do trabalho docente na universidade, são encontrados elementos que afetam a vida 

acadêmica, especialmente a participação outorgada e a centralização do poder no espaço 

público. 

No caso do Campus Universitário de Marabá, a questão da participação 

institucional, inevitavelmente associa-se à questão da autonomia universitária e aos 

estabelecimentos das parcerias entre o público e o privado. Não se quer negar a necessidade 

de estabelecerem-se parcerias, entretanto é necessário a compreensão de como essas parcerias 

se estabelecem e seus desdobramentos para a vida acadêmica. 

 

 

3.3 Resgate da Memória da resistência dos docentes sobre a instituição da 

parceria entre o Campus Universitário de Marabá e a Companhia Vale 

     

Com a preocupação de resgatar o começo do processo de instituição da parceria 

público-privada no Campus Universitário de Marabá com a Companhia Vale, aponta-se como 

ponto de partida o resgate da memória dos docentes do Campus. Fazer isso requer não apenas 

uma incursão na trajetória política e histórica de cada profissional, há que recuperarmos 

elementos históricos apresentados no capítulo anterior com o intuito de aprofundar as 

análises.  

O poder de rememorar possui uma catártica de reconciliação com o passado. 

Entre as memórias recolhidas, há as que se entrecruzam lentamente, em um recorte chamado 

tecido social, que se encontram e demarcam o lugar dos sujeitos. As memórias desses 

docentes são vidas marcadas e demarcadas por trajetórias pessoais, políticas, profissionais e 

acadêmicas, as quais agora são transcritas em teias sociais, em experiências e falas 

entrecruzadas sobre a universidade. 

Aos poucos as memórias individuais vão se transformando em memórias 

coletivas. Então, entremeando-nos entre elas, encontram-se as vozes na voz do outro. Tudo 

isso tem um significado de (com)partilhar as experiências e conhecer os limites da formação 

acadêmica, o engajamento e as práticas sociais e educativas nos percursos coletivos e 

individuais.  
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Falar e escrever sobre a memória docente do Campus Universitário de Marabá 

exige o resgate de outras memórias mais particulares, da resistência e silenciamento que 

houve durante o período de 2001 a 2003; “[...] escrever não é apenas um desabafo, é uma 

vivência que muda” (BARON, 2000, p. 57). Assim, desejamos “[...] salientar que o ato de 

recordar como o de esquecer ocorre devido a manipulações que podem ser conscientes ou 

inconscientes, elaboradas na estrutura psicológica do sujeito afetado por fatores como 

afetividade, interesse, desejo, censura ou inibição”  (SOUZA, 2003, p. 91). Nesse sentido, 

apresenta-se a memória docente coletiva do Campus, através de narrativas contínuas e 

descontínuas que compõem a história da UFPA em Marabá. 

É importante resgatarmos desta memória coletiva a partir do ano de 2003, início 

do processo de constituição da parceria entre o Campus Universitário de Marabá e a 

Companhia Vale, momento que um grupo de professores se colocou contrário aos princípios 

fundantes do convênio por não ter participado da negociação. Mesmo após os procedimentos 

legais, não houve debates que aglutinassem professores e estudantes. 

A resistência a essa parceria, por parte de alguns professores, estendeu-se até o 

ano de 200455, quando o grupo construiu uma proposta para a nova gestão administrativa, 

disputando nesse período a coordenação do Campus, vencida pelo coordenador interino. 

Nesse percurso de disputas política e ideológica, o processo de construção do 

novo prédio acadêmico financiado pela Vale caminhava a todo vapor. Havia expectativa dos 

estudantes e da população marabaense em relação a esses cursos promissores; acreditavam 

que teriam acesso a eles e alcançariam a tão sonhada ascensão social. 

Segundo os professores, essa realidade não ocorreu, como se esperava. O Campus 

II tornou-se espaço tecnológico com professores doutores, que iniciaram suas atividades 

docentes ainda com algumas precariedades estruturais: ausência de internet, rede telefônica, 

iluminação pública, sala de professores, laboratórios e infra-estrutura física adequada. Ainda 

hoje, a insatisfação dos novos professores é constante nas reuniões colegiadas. Nesse período 

o Conselho Universitário do Campus ficou inoperante, e os conselheiros só reuniam em 

situações especiais e emergenciais. 

É preciso considerar que: 

 

[...] há uma relação entre Universidade e sociedade, mais ampla, mais profunda, que 
não se esgota no fornecimento de tecnologia ou no apoio de alguma espécie ao setor 
empresarial. E isso dizemos sem nenhum preconceito contra as empresas, que são 

                                                 
55  Registramos aqui, que a autora participou desse processo como professora efetiva do Campus. 
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fator indispensável para a vida econômica de um país. A questão é apenas que as 
relações entre academia e a sociedade são mais variadas, mais abrangentes, e a 
nosso ver deve centrar-se, acima de tudo, nos tópicos que dizem respeito à cidadania 
(RIBEIRO, apud SANTOS, 1999, p. 12). 

 

Além de cursos tecnológicos de ponta, foram criados os cursos de Agronomia, 

Letras e Pedagogia, em parceria com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra (MST) e 

a Federação de Trabalhadores da Agricultura (FETAGRI)56. 

Esses novos convênios colocam em xeque a parceria público-privada como única 

alternativa de fortalecimento dos cursos de graduação nas universidades públicas, mostrando 

que há grandes possibilidades de parceria com o setor público e outras organizações da 

sociedade.  

 

Se atribuirmos, portanto as pequenas transgressões cotidianas suas possibilidades e 
potenciais emancipatórios, e sabemos que podemos  redesenhar o nosso mundo por 
meio de novas práticas, mais fraternas, mais solidárias e autônomas (...). A 
transformação social é tecida cotidianamente, nas práticas subversivas que somos 
capazes de desenvolver, nos espaços que tecemos dentro do lugar do poder, do uso 
que fazemos de suas normas regulatórias (OLIVEIRA, 2002, pp. 40-44). 

 

As pequenas “transgressões”57 realizadas no interior da universidade são 

possibilidades de construção de práticas educativas mais solidárias, que reconhecem a 

complexidade da região e assumem compromissos com a população pauperizada e excluída, 

no sentido de buscar estratégias de superação da condição desumana as quais tem sido 

historicamente submetida parte dos marabaenses. 

Relembrar a construção desse processo é importante para demarcar as diferentes 

visões acerca da universidade no cotidiano acadêmico. Nisso, diríamos que a tarefa de 

rememorar está associada ao resgate mais profundo da crença na mudança, no novo e em uma 

sociedade mais fraterna, em que a universidade tenha papel decisivo em estabelecer novos 

paradigmas para a contemporaneidade.   

 

É nesse terreno da memória que se sustentam categorias como paixão, prazer, 
desejo, esforço, vontade, fé resistência coragem e muitas outras que se entrelaçam 
na complexidade da existência humana. Ao mesmo tempo, a memória, fruto da 
subjetividade de cada um, dos sonhos almejados e perdidos que se arquivam nos 

                                                 
56  A partir das experiências com os movimentos sociais de luta pela terra na região, foi criado em 2009, o curso 
de licenciatura em Educação do Campo. 
57  Referem-se às ações de professores, técnicos e estudantes que desenvolvem projetos de pesquisa, ensino e 
extensão em parceria com os movimentos sociais. 
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sótãos empoeirados de uma longa existência, possibilita desvios de interpretações 
equivocadas dependentes da vida que se viveu e do êxito ou malogro das 
experiências (ALMEIDA, 1998, p. 53). 

 

Neste processo um grupo de dirigentes e professores participantes das 

negociações com a Vale não aceitou as imposições gerais da empresa, que naquele momento 

queria apenas financiar o curso de Engenharia de Minas, para formar mineiros e atender às 

suas necessidades de mão-de-obra qualificada. O grupo que negociava exigiu a criação dos 

cursos de Geologia e Engenharia de Materiais e Meio Ambiente com o objetivo de 

verticalizar a cadeia produtiva, não apenas exportar a matéria prima in natura, como a 

empresa tem feito há anos na região. 

A postura de não aceitação da lógica privatista da Vale ganhava adesão dos 

professores que defendiam que a parceria não poderia trazer prejuízos acadêmicos e 

científicos para os cursos ofertados no Campus, mas contribuir para o desenvolvimento da 

universidade e da região. 

Assim, o movimento docente do Campus de Marabá deu importantes 

contribuições, no período de 2003 a 2005, para a reestruturação de projetos voltados à 

realidade regional e à superação das contradições históricas impostas à população camponesa 

do sudeste do Pará. Contudo, no período de 2006 a 2007, vimos um franco declínio desse 

movimento, gerado pelo que julgamos ser o esquecimento e o silenciamento, tanto dos 

docentes, quanto dos alunos na universidade. 

 

Assim, desejo salientar que o ato de recordar como o de esquecer ocorre devido a 
manipulações que podemos ser conscientes ou inconscientes, elaborados na estrutura 
psicológica do sujeito afetado por fatores como afetividade, interesse, desejo, 
censura ou inibição”  (SOUZA, 2003, p. 91). 

 

Muitos professores envolvidos nas práticas educativas emancipatórias, sentiram a 

falta do reconhecimento de seus engajamentos político e educativo na luta pela universidade 

pública, a rápida reconfiguração dos contextos político e organizacional do Campus de 

Marabá, uma vez que as licenciaturas não eram majoritárias no debate acadêmico, cedendo 

espaço ao crescente desenvolvimento dos cursos tecnológicos.  

Com a ampliação da oferta de vagas e da realização de várias especializações, os 

novos cursos tornaram-se prioritários em virtude da qualificação/titulação docente, além da 

maior facilidade na captação de recursos para financiamento de projetos. 

Para alguns professores entrevistados, nesse processo de crescimento e 
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consolidação dos cursos tecnológicos, sentiu-se certo esvaziamento dos cursos de licenciatura, 

tanto do ponto de vista acadêmico, quanto da participação. O movimento estudantil acabou 

em certa medida, centrando-se em questões pontuais ligadas aos seus cursos de graduação e 

perdendo de vista o conjunto das questões que afetam a vida acadêmica. 

Vale ressaltar que, isso não é provocado simplesmente pela implantação dos 

cursos tecnológicos, mas fruto de uma conjuntura que acentua a desvalorização do serviço 

público e da atividade docente nos vários níveis de ensino. 

A estrutura física e os recursos tecnológicos do Campus II, onde funcionam os 

cursos de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Engenharia de Materiais, Geologia, 

Agronomia e Química superam as condições precárias do Campus I58, onde estão localizados 

a maioria dos cursos de licenciatura como Matemática, Letras, Ciências Sociais e alguns 

bacharelados, como Direto e Sistema de Informação. 

Do ponto de vista didático-acadêmico, os cursos tecnológicos concentram número 

maior de doutores em relação aos outros cursos, decorrente da exigência de titulação de 

doutor nessas áreas pelas de fomento no Brasil (CAPES e CNPq). 

Professores doutores conseguem captar mais recursos que os professores mestres.  

Dessa forma, abre-se um fosso entre as áreas de tecnologia e licenciatura; quanto 

mais projetos voltados ao desenvolvimento tecnológico, maior será a qualidade dos cursos de 

graduação e o investimento no campo da pesquisa.  Aos outros docentes restam alguns 

projetos da própria instituição, a partir dos quais podem captar parcos recursos para financiar 

suas pesquisas.  

No campo da iniciação científica, os financiamentos são exclusivos para o 

fomento da pesquisa dos alunos, como observado no Projeto de Integração de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (PROINT) e no Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação científica 

(PIBIC). 

A precarização do trabalho docente e das condições estruturais da universidade 

aparecem como um dos sintomas crescentes, talvez por isso que para alguns professores, 

fosse necessário o aceite da parceria público-privada como única alternativa de mudanças nas 

condições de trabalho e no oferecimento de oportunidade de realização de pesquisas. 

 

 

                                                 
58  Referimo-nos aos anos de 2003 e 2004, uma vez que, posteriormente uma reforma estrutural no Campus I, 
que mudou suas feições físicas.  
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O aparecimento desses sintomas apresenta um movimento que desenvolve duas 
estratégias claras que fazem parte desse desafio a ser enfrentado pelos educadores. A 
primeira a destituição do espaço público educativo, concretizada na redução drástica 
de recursos para educação [...]. A segunda, novos vínculos entre sujeitos, unidos 
agora mediante programas de controle, aparece sob a forma de controle de qualidade 
(total) da educação e na avaliação da eficiência do processo educativo (FALEIROS, 
2002, p. 174). 

 

Dentro desse processo de aceitação da lógica imposta pela precarização das 

condições de trabalho na universidade, encontra-se o esquecimento docente sobre o que lhe 

afetava e lhe afeta a vida acadêmica. Essa perda está marcada pela dificuldade de articular os 

projetos presentes com os projetos passados. Para alguns professores e alunos a luta por uma 

universidade pública, gratuita e de qualidade faz parte de uma história antiga e distante do 

presente. Consideramos equivocada a proposição de estarem vencidos pelas condições 

históricas impostas pela lógica capitalista de educação e formação profissional. Muitos 

educadores defendem um projeto democrático de universidade pública. 

As pressões por produtividade fazem com que os professores destituam-se da sua 

memória educativa e militante, de seus desejos, paixões e princípios, convencendo-se de que 

agora, para salvar a universidade dos ventos neoliberais é preciso curvar-se à lógica das 

parcerias público-privadas, como garantia da continuidade do ensino, pesquisa e extensão na 

universidade. Entretanto, ao assumir essa bandeira, corre-se o risco de realizar a reflexão 

acrítica acerca da realidade universitária, ao invés de construir possibilidades de mudanças. 

O sentimento de apatia que tem atingido os professores universitários tem guarida 

na multiplicação do “discurso” privatista que desvaloriza o serviço público. Estamos em meio 

a um processo de desconstrução da esfera pública no país, da valorização e incentivo do setor 

privatista na educação. Tem sido comum o governo federal oferecer às instituições de ensino 

privado algum tipo de fomento e estímulo para ampliar sua oferta de vagas para os chamados 

“estudantes pobres”59. Os incentivos vão da isenção de impostos à injeção de crédito 

estudantil revertido em moeda real para essas instituições60. 

No caso do Campus Universitário de Marabá, destaca-se em 200861 a retomada do 

processo de diálogo democrático entre academia e sociedade civil em torno dos projetos de 

                                                 
59  Como, por exemplo, o PROUNI; não se tem nesse estudo o objetivo de analisá-lo, mas vale ressaltar que está 
em curso e fortaleceu o mercado do ensino superior privado. 
60Embora a educação superior no Brasil tenha conquistado avanços significativos no campo da ciência e da 
tecnologia, nesse último século acabamos direcionados a um paradigma produtivo e privatista, que visa 
contribuir com os aspectos econômicos impostos pelo capitalismo monopolista, introduzido no país através dos 
princípios da economia mundial globalizada.  
61 Período em que havíamos entrevistados alguns docentes do Campus. 
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universidade para a região, com a proximidade das novas eleições para a coordenação do 

Campus. Para disputar as eleições, o então coordenador no fim de seu mandato pediu 

afastamento do cargo para a disputa do pleito, tendo nomeado o secretário executivo para 

gerir o Campus. Tal decisão não foi aprovada pelo Conselho, que retomou com mais 

assiduidade suas funções, abriu debates em torno da nomeação de um coordenador interino 

para conduzir o processo eleitoral. Porém, após inúmeras discussões, deliberou-se que o 

decano assumiria a tarefa até o fim do processo eleitoral.  

Durante a disputa as chapas nomeadas foram impugnadas por não atenderem às 

exigências do regimento eleitoral. Anulado o processo inicial, iniciou um debate em torno da 

sucessão da coordenação do Campus. Tal processo durou oito meses, apesar da 

movimentação de professores e estudantes para agilizar a eleição. 

Apesar da pouca mobilização, novos e antigos grupos aproveitaram o momento 

fértil da vida política no Campus para se recompor. O grupo que havia participado na 

condição de oposição em eleições anteriores lançou a candidatura de professores da oposição, 

com apoio dos estudantes, das faculdades e dos técnicos administrativos. 

Neste contexto, o coordenador atual não pôde disputar as eleições para o segundo 

mandato, por não ser lotado no Campus Universitário de Marabá. Teve sua portaria de 

remoção para o Campus Universitário de Marabá assinada pelo Pró-Reitor de Planejamento e 

revogada posteriormente pelo Reitor. 

A disputa ficou entre dois grupos de candidatos, sendo a chapa composta pelos 

professores Hildete Pereira e Fernando Michelloti eleita pelo sufrágio universal com mais de 

80% dos votos da comunidade acadêmica. Instaurou-se um novo clima no Campus com a 

chegada dos novos gestores, relações passaram a ser construídas ou retomadas com a 

possibilidade de discussão da participação na universidade.   

O Campus Universitário de Marabá começa o ano de 2009 com um novo modelo 

de gestão institucional, baseado no diálogo, na cooperação e no planejamento participativo. 

Os novos gestores iniciaram o trabalho contando com mais professores efetivos e técnicos 

administrativos, o que possibilitou a melhoria da qualidade do ensino nas diversas 

faculdades62. O processo eleitoral significou uma retomada da participação do coletivo nas 

decisões. Diante de atitudes democráticas os sujeitos se sentem envolvidos em ações 

colaborativas e emancipatórias; ele representa a retomada da memória: o presente e o futuro 

carregados de possibilidades. 
                                                 
62  Informações contidas nas atas do ano de 2008 referentes à sucessão da coordenação do Campus Universitário 
de Marabá. 
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CAPÍTULO 4 

 

A PARCERIA PÚBLICO/PRIVADO ENTRE O CAMPUS UNIVERSIT ÁRIO DE 

MARABÁ E A COMPANHIA VALE 

 

4.1 Responsabilidade social da Companhia Vale: empreendendo parcerias 

público-privadas 

 

Ao iniciarmos as análises das relações entre o público e o privado, 

especificamente a parceria do Campus Universitário de Marabá com a Companhia Vale, é 

necessário que discutamos a questão da responsabilidade social das empresas no Brasil.  

Nossa análise se centrará naquilo vem sendo denominado pela mídia burguesa, no 

auge de sua razão cínica de responsabilidade social das empresas no Brasil. É preciso 

falarmos sobre a dimensão da responsabilidade social dessa Companhia e seu papel na defesa 

do meio ambiente e da região que explora. 

Apontaremos breve reflexão sobre a propaganda da Vale veiculada na internet, no 

ano de 2008, em que a pergunta feita na primeira página do MSN é a seguinte: é possível a 

união do minério com qualidade de vida? Na seqüência aparece uma aliança de ouro na mão 

de uma bela jovem, branca, magra, pele de pêssego, sorrindo.  

Ora, isso não seria o delírio da razão cínica, uma vez que a imagem que se tem da 

representação de nós, amazônidas, é a de negros, caboclos, camponeses, pálidos, pobres, 

desdentados e com a pele castigada pelo sol e pela luta cotidiana pela sobrevivência?  

A Companhia Vale, no período de 2001 a 2003, foi colocada em meio a um 

turbilhão de manifestações de indígenas, camponeses (MST e FETAGRI) e movimentos 

sociais do sul e sudeste do Pará, que se colocam contrários a sua atividade predatória na 

região, a saber, a extração de minério. A empresa utilizou como primeira estratégia para 

responder a esse enfrentamento político-ideológico a invisibilidade social, colocando os 

movimentos de contestação em uma condição de fragilidade e com pouca aparição nos meios 

de comunicação burgueses. Alguns jornais faziam tímidos comentários sobre o fechamento da 

estrada de ferro, que escoa diariamente a produção da empresa ou uma ação mais contundente 

desses movimentos nesse território geográfico. 

Isso demonstra que, a responsabilidade social dessa empresa articula-se muito 
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mais com a tentativa de esvaziamento e enfraquecimento desses movimentos, do que com 

uma consciência messiânica de salvaguardar a natureza da sua destruição tão próxima, ou até 

mesmo com uma ação de virtuosidade ou de construção de uma postura contra-hegemônica 

frente ao modelo social neoliberal. 

O que a Vale tem feito é estabelecer um conjunto de acordos institucionais e não 

institucionais que agregam apoio de lideranças políticas da região em torno do projeto de 

desenvolvimento regional pautado, basicamente, na exploração sem limites da natureza e da 

acumulação de capital de forma vertiginosa, sem nenhum controle social sobre a atividade 

extrativista, além do silenciamento e a invisibilidade dos movimentos sociais na região63.  

Por isso, os dados atuais sobre a questão ambiental na região sudeste do Pará64 são 

desoladores. Segundo Lúcio Flávio Pinto65, "todos os dias o trem, o maior trem de minérios do 

planeta, recebe 700 mil toneladas, que são transportadas, por quase 900 quilômetros até o 

porto da Ponta da Madeira, na ilha de São Luís, no litoral do Maranhão. Daí, o mais puro 

minério de ferro do mercado segue para o mundo; 60% dele rumo à China e ao Japão, os 

maiores compradores, a 20 mil quilômetros de distância".  

A mina N4, "projetada para operar com até 25 milhões de toneladas anuais de 

minério de ferro (...), vai atingir 100 milhões de toneladas neste ano (2007) e chegará a 130 

milhões em 2008, quase metade da produção recorde que a CVRD está planejando para todo 

país, de 300 milhões de toneladas”. 

 
Parauapebas se consolidará como o maior município minerador de ferro do mundo. 
Quando a ferrovia de Carajás começou a operar, 20 anos atrás, seu horizonte não 
passava de 20 milhões de toneladas. Hoje, está na perspectiva de cinco vezes mais, 
ou 100 milhões de toneladas, substancialmente para exportação (ao contrário do 
destino da produção do Sistema Sul da CVRD, que atende principalmente o 
mercado interno). Minério de ferro, já o vimos, implica não só uso de energia. Na 
Amazônia, no sudeste do Pará em especial significa, sobretudo consumo da 
biomassa da floresta para fazer carvão que, como vimos, começa com a grilagem de 
terras e a exploração da madeira para as serrarias e, na ponta final, tem o pasto se 
formando para a satisfação dos grandes pecuaristas, fechando o Complexo de 
Violência e Devastação (PINTO, 2007). 

 

A emergência da ação solidária e responsável da empresa na parceria com a 

Universidade Federal do Pará nada mais é do que uma cortina que encobre a atividade 
                                                 
63  As questões relativas à ação de agressão ambiental promovida Companhia Vale na região não são veiculadas 
nas mídias local nacional; os movimentos contestatórios também aparecem pouco na cena púbica, talvez isso 
explique o porque da pouca resistência feita em relação a empresa no Pará. Entre os poucos autores que discutem 
e manifestam uma crítica contundente a essa realidade é o jornalista Lúcio Flávio Pinto - 
www.jornalpessoal.com.br  
64  Ibama – www.ibama.org.br. 
65  Texto completo no site www.portalpopular.org.br. 
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predatória na região. A Vale cria um espaço “público não-estatal” que se funda na profunda 

miséria da população e tem relação direta com a condução política e ambiental dada por todos 

os governos na região sudeste. Uma das marcas dessa realidade é o grande latifúndio, que tem 

produzido exclusão, desigualdade social, trabalho escravo e devastação ambiental na região. 

O desenvolvimento regional66 tem sido conduzido por uma lógica mercantilista, 

marcado por um paradigma privatista do espaço público67, que se esconde no discurso 

fatalista da famigerada vocação regional, o que ouvimos todos os dias é a afirmação de que a 

vocação da região é a exploração do minério. Logo, ao seguir tal vocação, a Vale contribui 

para o desenvolvimento local, mesmo que custe os sacrifícios da natureza e da população 

local. 

Ao tomar o espaço público para a produção do privado, a Vale se apresenta como 

a salvadora dos pobres e excluídos e a legítima instituição não-estatal de proteção social, para 

onde a população carente poderá resolver seus problemas econômicos e sociais, através de 

repasse de recursos para os municípios desenvolverem programas sociais de educação e saúde 

e para os movimentos indígenas da região. Aqui, se constitui uma relação clientelista em que 

a população, desprovida de condições materiais, culturais e subjetivas para a garantia da 

própria sobrevivência, vê na empresa a solução de seus problemas, sem compreender fato que 

a produção na região é da miséria e pauperização cultural, política e ideológica que, como 

sabemos, colaboram para a reprodução da exclusão social e acumulação do capital. 

Nesse jogo de favores e de hegemonia do poder simbólico sobre os sujeitos 

sociais da região, para as camadas mais pobres da população, a Vale representa muito mais do 

que o Estado inoperante, que se instala no poder por séculos, representa a satisfação de 

necessidades imediatas, constituindo-se como interlocutora privilegiada para a garantia dos 

direitos sociais historicamente negados e usurpados. 

De acordo com Paoli, vê-se clamante na região:  

 

a produção de uma humanidade supérflua, aquela que perde sua voz e expressão na 
própria perda da possibilidade de uma comunidade política de participação, na qual 
os excluídos, antes organizados em movimentos socais centrados nas reivindicações 

                                                 
66No Estado do Pará foi definido, a partir da promulgação da lei 6.913 de outubro de 2006, que as atividades 
econômicas priorizadas deveriam ser compatíveis com a vocação regional; as indústrias instaladas na região 
deveriam priorizar ações e medidas aplicáveis, com o objetivo de consolidar o desenvolvimento sócio-
econômico de forma competitiva, ecologicamente sustentável e propiciar a verticalização da economia no 
território paraense. Para as empresas que se ajustarem às exigências da lei. O Estado garantirá tratamento 
tributário diferenciado, elaborado pela Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Sócio-
econômico que fixará o prazo inicial de fruição desse tratamento tributário. 
67  Compreendo espaço público como o “mundo comum” (Hannah Arendt, 2004). 
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de direitos, pudessem novamente disputar o sentido democrático da vida coletiva e 
questionar o rompimento de seu espaço de sociabilidade (2003, p. 389). 

  

Por outro lado, como afirma o autor, a filantropia empresarial é um bom negócio 

para as empresas, se configura na atualidade como um novo “nicho de mercado”. As 

empresas criam instituições sem fins lucrativos, voltadas para ações sociais de natureza 

diversa à população pobre. No caso da Vale, isso se faz presente no sudeste do Pará, que é 

comum instituições públicas terem seus prédios construídos com recursos da empresa, como 

escolas e centros comunitários.  

A própria universidade teve seus Campus I e II construídos com recursos da Vale. 

Isso se configura no que Paoli afirmou ser “a projeção da sombra da disputa pelo poder de 

enunciar o espaço público e a cidadania sob o cenário da desregulamentação estatal” (2003, p. 

414), em que as empresas assumem o papel do Estado na promoção de certo bem-estar social. 

Mais do que apenas uma sombra, diria que a corporificação mais conservadora da 

desigualdade social no Brasil legitima a forma mais excludente de destituir o outro de sua 

dignidade e cidadania, valendo-se disso como um comércio de troca de favores para o silêncio 

desses sujeitos. 

Diria que a única responsabilidade que a Vale de fato tem é com o capital 

estrangeiro e nacional, em reproduzi-lo em máxima escala, com minimização de custo e 

maximização dos lucros, mesmo que promova o massacre das populações tradicionais na 

Amazônia. “Desse prisma, a regeneração da classe dominante brasileira apóia-se menos em 

uma clara lógica de cidadania e mais na eficiência da integração social para limitar o perigo 

inerente à presença aumentada dos excluídos e sem direitos” (PAOLI, 2003, p. 414). 

Com ações públicas de caráter social e filantrópico, a Vale cria um sentimento de 

dependência da população em relação aos seus favores; assegura de forma efetiva que 

ninguém se rebele diante das contradições e da exploração, na garantia do silenciamento 

como aceitação do estado de coisas, como se o que ocorre na região fosse apenas fruto das 

contradições históricas. E mesmo que algo seja feito para alterar o quadro, não afetará a 

harmonia entre a Vale e o desenvolvimento regional68, pois reproduz a expansão do capital 

financeiro, quando busca através de parcerias público-privadas a (re)tomada de novos 

mercados, pois esta é a principal tarefa empreendida pelos donos do capital.  

Na luta pelo poder e pela dominação mercantil, desconsideram a história, a 

                                                 
68  Analisar-se-á posteriormente a questão do desenvolvimento regional referido nesse capítulo. 
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identidade, a cultura e as necessidades das populações locais; geram novas demandas e 

necessidades que impulsionam a subordinação dessas populações a uma nova forma de 

organização social baseada no seu interesse.  

 

 

4.2 A constituição da parceria entre o Campus Universitário de Marabá e a 

Companhia Vale: um longo processo de negociações e de disputas. 

 

Para que se possa tecer as análises sobre as relações entre o público e o privado, 

especificamente no caso de Marabá, é necessário compreender os desdobramentos dessa 

relação dentro da dinâmica que as universidades nacional e local estão inseridas e, 

principalmente, buscar identificar as estratégias da visão mercadológica que tem marcado a 

educação superior nessas últimas décadas. 

Ao iniciar as análises históricas sobre a constituição da parceria entre o Campus 

Universitário de Marabá e a Companhia Vale, localiza-se o ano de 2001 como o período em 

que a conjuntura do Campus iniciou rápido e heterônomo69 processo de reconfiguração da 

estrutura didático-administrativa-pedagógica. Isso ocorreu após um processo conturbado de 

eleições para a Coordenação do Campus, em que as candidatas ficaram sem condições legais 

para assumir o cargo, devido a uma disputa judicial que perdurou até 2002.  

Para solucionar o problema da falta de um gestor local, valendo-se de suas 

atribuições legais, o reitor nomeou um coordenador interino, que não era docente da unidade, 

transferido do Campus de Belém com a tarefa de organizar a vida acadêmica e administrativa 

do Campus Universitário de Marabá 70.  

Ao assumir a gestão do Campus em 2001, o coordenador interino junto com o 

novo grupo eleito para a gestão da Universidade Federal do Pará naquele momento, iniciou 

um processo de construção de redes de relações locais com o poder público e com instituições 

privadas da região, denominada de “abertura” para o diálogo com os sujeitos e instituições 

locais, o que significou o início de parcerias entre o Campus e instituições púbicas e privadas 

                                                 
69  Aquilo que é sujeito e formado por uma lei exterior.  
70Vale ressaltar que, passados quase 04 (quatro) anos e restabelecidas minimamente as relações plurais e 
democráticas, foram convocadas eleições para o quadriênio de 2004-2008, sendo o coordenador interino eleito 
pela comunidade acadêmica, com voto universal em longo processo de disputa.  
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locais.  

Tal abertura dialógica se fez a partir de uma concepção da universidade como 

“prestadora de serviços” à sociedade. A sociedade exigiu das instituições parceria e assunção 

de sua responsabilidade social.  

Nesse processo de abertura de frentes de diálogos com atores locais, em 2003 

iniciou um conjunto de negociações entre a Companhia Vale e Universidade Federal do Pará, 

com o objetivo de formar mão-de-obra qualificada para atender ao mercado regional.  

A criação dos cursos e suas matrizes curriculares foram inicialmente elaboradas 

por professores do Campus de Belém que, com sua experiência, colaboraram para a 

estruturação dos cursos Geologia, Engenharia de Minas e Engenharia de Materiais. Em certa 

medida, implicou na falta de autonomia didático-científica para os professores que atuariam 

nos cursos.  

Começou a busca dos estudantes para o vestibular nesses cursos tecnológicos; 

muitos candidatos eram oriundos de outras cidades do Pará e do país. O destaque dado a essa 

oferta e seleção foi amplamente divulgado nas mídias local e nacional.  Podemos afirmar que, 

na realidade da Universidade em Marabá, a celebração de parcerias com instituições locais se 

construiu com vistas a maior efetividade da formação da mão-de-obra qualificada para 

atender a região e as demandas empresariais. Essa realidade teve implicações na oferta dos 

cursos de graduação e impulsionou a reformulação de outros cursos existentes desde 1987 no 

Campus. 

A instalação do Campus Universitário de Marabá71 foi possível a partir da 

implantação do Projeto Norte de Interiorização (PNI), em 1987, com o objetivo central de 

instalar campi universitários no interior do estado, para ampliar o acesso à universidade e 

proporcionar a formação de professores para a educação básica.  

Assim, neste contexto, instalou-se o Campus no sudeste paraense, numa região 

marcada por conflitos agrários, violências no campo e pouca ação governamental no sentido 

de qualificar e investir em programas e políticas públicas que superem o assistencialismo e 

realizem esforços operacionais na melhoria da vida da população que, em maioria, migra de 

outras regiões em busca de trabalho.  

Ao chegarem à cidade de Marabá, os migrantes se deparam com dificuldades 

econômicas e ausência de políticas sociais governamentais que possibilitem o exercício pleno 

                                                 
71Irei aprofundar a descrição e análise acerca do campus de Marabá no capítulo que trata deste tem 
especificamente. 
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da cidadania e a participação na vida social.  Assim, para compreender a instituição da 

parceria público-privada entre o Campus e a Vale, é necessário um mergulho no seu contexto 

político, histórico e ideológico.  

A aprofundar nossas interpretações sobre a realidade pesquisada, tentamos 

desvelar o universo cultural dos sujeitos imersos nela. Assim, apontamos como sujeitos da 

pesquisa, os docentes, por entendermos que, diferentemente dos alunos, passam longa parte 

de suas vidas com atuação no espaço acadêmico e, por isso, através de seu 

olhar/análise/memória apresentar compreensão sobre a realidade pesquisada.  

Na época, levou-se ao público interno da universidade, a discussão da cooperação 

proposta pelas duas instituições visando à implantação, na sua primeira etapa, de um curso de 

especialização em Engenharia de Minas. Para discutir o convênio com a comunidade 

universitária, os prováveis coordenadores do novo curso e a então vice-reitora, Marlene 

Freitas estiveram em Marabá. Por imposição dos membros, alguns encaminhamentos foram 

em relação ao convênio proposto. Isso ocorreu quase um ano após o início das negociações 

entre as duas instituições.  

O principal motivo de aproximação entre a Companhia Vale e a universidade 

local associa-se diretamente à descoberta de mais cinco minas na região. Assim, a Vale tinha 

pressa em qualificar funcionários para atuação nas frentes de trabalho emergentes.  

O convênio 1055 foi articulado pelo Departamento de Geociências e Ciências 

Tecnológicas do Campus do Guamá (Belém). De acordo com os professores da época, apenas 

no final de 2002, após vários acordos firmados entre as instituições envolvidas é que a 

proposta foi publicizada no Campus.  

Durante as negociações o professor H72, do colegiado de Ciências Agrárias73, fez 

parte da comissão para discutir e acompanhar o processo, que gerou como fruto um relatório 

com informações atualizadas sobre a implantação do convênio UFPA-CVRD. 

No relatório encontramos a seguinte afirmação: 

 

Aí já aparece uma contradição do discurso oficial, pois existem alegações dizendo 
que partes desses especialistas poderiam se transformar em professores do futuro 
curso de graduação- uma vez que não existem professores dessa área em Marabá. 
Mas se eles serão incorporados pela CVRD, não poderão ser professores. Além do 
mais, atualmente a Universidade dificilmente contrata professores que não tenham 
pelo menos mestrado. Quem esta articulando o convênio pela UFPA é a própria 
reitoria e os deptos de Geociências e Ciências Tecnológicas. A comunidade da 

                                                 
72 Os nomes dos entrevistados são fictícios, representados por letras do alfabeto, com intuito de resguardar suas 
identidades e garantir-lhes o direito de livre expressão, sem a preocupação de constrangimentos futuros. 
73  Atualmente Faculdade de Agronomia. 
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UFPA de Marabá só tomou conhecimento no final de 2002, quando a proposta da 
UFPA já tinha sido construída. Isso gerou um processo de discussão no campus de 
Marabá e algumas definições foram tomadas, tanto em Assembléia Geral do 
Campus, como posteriormente no Conselho do Campus: (i) apesar da forma 
autoritária e não participativa de definição do convênio e das conseqüências 
imprevistas para o Campus de Marabá, a comunidade não é contrária a implantação 
do curso, (ii) o convênio pode ser mais bem dimensionado para efetivamente 
beneficiar a UFPA em Marabá, sobretudo porque até agora 70%74 dos recursos são 
para custeio(honorários, diárias e passagens) que não ficam no Campus, (iii) a área 
prevista para construção da infra- estrutura inicial- Campus II – não é adequada para 
esse fim, uma vez que deve ter sua vegetação preservada, o que não permitiria a 
expansão dessa infra-estrutura para futuros cursos (2003, p. 1). 

 

 

Na verdade o que o professor H aponta é a ausência de um debate interno sobre o 

convênio que congregasse não apenas a vontade da Companhia Vale, mas principalmente a do 

Campus vários acordos firmados entre as instituições envolvidas de Marabá. Ele aponta que 

exclusão da comunidade universitária é uma ação autoritária, que diverge do próprio sentido 

de comunidade. As formas outorgadas de participação apontam o negligenciamento da gestão 

acadêmico-administrativa para a questão da democracia institucional na condução de 

processos administrativos no interior do Campus.  

Frente à participação da comunidade universitária, o Conselho do Campus definiu 

a necessidade da UFPA adquirir uma área de 100ha para abrigar um campus definitivo em 

Marabá. Para tanto, elegeu-se uma comissão composta pelo Prof. Erivan Sousa Cruz, 

(coordenador interino do campus), Prof. Fernando Michelloti (representante docente) e Daves 

(representante estudantil) para procurar a Câmara Municipal e a Prefeitura de Marabá e 

verificar sua disposição em se envolver na questão. 

Realizaram-se alguns encontros informais com a presidente da Câmara, vereadora 

Júlia Rosa, e outros vereadores, como Nonato, Guino Mutran, Miguelito, Pastor Josiel, Vanda 

Américo e Raimundinho. Nesses encontros a Câmara mostrou-se interessada em apoiar a 

proposta e levou a comissão da UFPA para visitar algumas áreas que atendiam as 

necessidades do Campus. Frente às questões (im)postas, os professores de Marabá, assim 

como a comunidade acadêmica, reivindicaram maior debate em torno da questão.  

Assim, a comunidade universitária, os representantes dos cursos ofertados, os 

representantes dos professores adjuntos, assistentes e auxiliares e os discentes foram 

convocados à participar da assembléia universitária no dia 14 de abril de 2003, para discutir a 

proposta do convênio. Naquele momento a iniciativa era considerada de extrema importância 

                                                 
74  O primeiro valor divulgado pela UFPA foi de R$ 11.808.240,00, mas a CVRD afirma que para essa primeira 
fase (especialização) serão apenas R$ 1.300.000,00. 
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para o desenvolvimento regional.  

Na assembléia foi aprovada uma comissão formada pela coordenação interina do 

campus e por representantes docentes e discentes para acompanhar as discussões da 

implantação do curso. Algumas definições foram tomadas pela Assembléia Geral e pelo 

Conselho do Campus. Apontaram-se as seguintes questões: 

a) Apesar da forma não participativa na definição dos rumos do convênio, a 

comunidade não era contrária a implantação dos cursos; 

b) Aquisição de uma nova área territorial para a criação de um complexo 

universitário; 

c) Ampliação dos recursos para atender aspectos acadêmicos dos cursos, uma vez 

que, na proposta inicial os recursos destinavam-se às diárias, passagens e posteriormente à 

construção de infra-estrutura. 

A proposta da aquisição de uma nova área teve a adesão dos vereadores locais 

Nonato, Guido Mutran, Pastor Josiel, Vanda Américo, Raimundinho, Júlia Rosa, Miguelito e 

do prefeito Sebastião Miranda. Na comissão de negociação também presentes membros do 

departamento de meio físico da UFPA, que se deslocaram até Marabá para apreciação de uma 

possível área que seria adquirida com recursos da Companhia Vale. 

Essa necessidade de uma área relacionava-se com a perspectiva de criação de uma 

universidade regional, que abrigasse os novos cursos. O Campus II, para onde estava prevista 

a construção de um complexo arquitetônico para o curso de Engenharia de Minas e Materiais, 

seria transformado em área de preservação ecológica e pólo de estágio para os cursos de 

Ciências Naturais e Biológicas. Tal decisão se construiu a partir da deliberação da 

comunidade universitária. 

Com base nas proposições das assembléias universitárias, o Conselho 

Universitário solicitou uma reunião no dia 29 de maio de 2003, com o magnífico reitor Alex 

Fiúza Bolonha de Melo. A reunião teve como pauta principal a aquisição da nova área para a 

construção do Campus Universitário do Sul e Sudeste do Pará. Foi acertado que o próprio 

reitor iria à Marabá para reunir-se com a comunidade universitária, a Vale e o poder público 

local. 

Ao longo do processo decidiu-se que, o Campus Universitário de Marabá, através 

de seu conselho universitário, formalizaria uma solicitação de apoio de infra-estrutura 

adequada para a manutenção dos cursos à Câmara Municipal de Marabá. Isso foi feito através 
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de ofício75.  

O documento (ofício) descrevia a condução dada pelo Campus ao processo de 

implantação do convênio, para que os vereadores pudessem definir seu apoio e contribuir com 

o debate na sociedade civil. No ofício encontramos os seguintes esclarecimentos: 

 

Como é de vosso conhecimento, está sendo firmado um convênio entre a 
Universidade Federal do Pará e a Cia.. Vale do Rio Doce com o objetivo de formar 
profissionais da região de Marabá para atuarem na atividade de mineração e 
metalurgia. Esse convênio prevê a doação, por parte a empresa, de um montante de 
R$ 11.808.240,00 para construções físicas, aquisição de especialização em 
Engenharia de Minas. A infra- estrutura física previa, além da construção de salas de 
aula e salas de professores, a construção de laboratórios de informática (60 m2), 
geoquímica (120 m2), mecânica de rochas (60 m2), mineralogia (100 m2), 
laminação (50 m2), petrografia (60 m2), uma litoteca (100 m2) e uma biblioteca 
(180 m2)76. No total, o projeto prevê 1.678 m2 de construções. O orçamento previsto 
para essas construções é da ordem R$ 1.174.600,00. Pela estratégia traçada no 
convênio, inicialmente deverá ser realizado o curso de especialização em 
Engenharia de Minas. Esse curso será voltado ao corpo de funcionários da própria 
empresa. Uma vez estruturado o curso de especialização, será iniciada a graduação 
em Engenharia de Minas. A terceira etapa dessa estratégia é a implantação de outros 
cursos de engenharia, que se beneficiariam da estrutura já criada. Dessa maneira, no 
médio prazo, o Campus da UFPA de Marabá teria consolidado um pólo de 
engenharia nas suas instalações (2003, p. 3). 

 

 

Portanto, identificamos que um dos principais problemas apontados para a 

implantação do convênio 1055 refere-se às limitações do espaço físico para a instalação dos 

novos cursos. A área do Campus I, localizada na Folha 31, estava praticamente ocupada e não 

comportava construção de grande porte. Frente a essa limitação, a primeira alternativa 

apontada pela comunidade acadêmica foi a da construção do pólo de Engenharia no Campus 

II, na Folha 17, no bairro da Nova Marabá. 

Para a comunidade acadêmica a alternativa era inviável, uma vez que a área 

apresentava cobertura vegetal, cujo desmatamento apresentaria prejuízos à universidade e ao 

município. O Campus II era uma das poucas áreas com vegetação arbórea contínua (mata 

secundária) dentro do perímetro urbano. A compreensão era de que a utilização desse espaço 

deveria se concentrar na preservação ambiental. 

Definiu-se em Assembléia Geral que as novas instalações deveriam preservar a 

vegetação existente nessa área. O problema era que, dessa maneira, a pequena parte do 

Campus II que se encontrava desmatada não era suficiente para a construção da infra-estrutura 

                                                 
75Oficio de 28 de maio de 2003. 
76  Segundo o reitor parte das construções foram financiadas com recursos próprios da Universidade Federal do 
Pará. 
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prevista. Logo, era preciso outras estratégias para resolver o impasse criado pelas análises e 

críticas da comunidade universitária. 

No referido documento apontou-se:  

 

Uma alternativa seria de construir no Campus II as novas instalações físicas para a 
primeira etapa do convênio (o curso de especialização). Para esse curso de 
especialização, a área de construção é de 450 m2, a um custo de R$ 270.000,00. O 
problema é que, respeitando a vegetação existente no Campus II, não seria possível 
a construção do restante da infra- estrutura necessária para o curso de graduação. 
Dessa maneira, apesar dos aspectos positivos da UFPA ter um curso de 
especialização em Engenharia de Minas em Marabá, no curto prazo, sua estratégia 
maior, ou seja, a implantação de um curso de graduação e um pólo de engenharia 
estaria inviabilizada. Ao mesmo tempo, não faria sentido construir os laboratórios e 
edifícios complementares ao curso de graduação em Engenharia de Minas e, 
futuramente, o pólo de engenharia num terceiro campus a ser adquirido. Essa 
dispersão da infra-estrutura das engenharias tenderia a inviabilizar a 
operacionalização desses cursos (2003, p. 04). 

 

Observa-se até aqui, que a preocupação centrou-se exclusivamente nas condições 

concretas de infra-estrutura para o funcionamento acadêmico dos cursos propostos, sem no 

entanto, entrar no debate da formação desses profissionais e a parceria entre o público e o 

privado no interior da universidade pública. A fragilidade da condução do debate aponta que 

para muitos a questão era ter espaço físico adequado para a execução do convênio. Em 

nenhum momento se discutiu como esses cursos impactariam a região e o retorno para a 

comunidade local.  

Porém, há de reconhecermos que foi esse movimento de resistência que garantiu 

que as vontades da Companhia Vale não fossem hegemônicas e determinantes no processo de 

negociação, pois a universidade manteve suas propostas originais e, com isso, garantiu a 

autonomia universitária em decidir como seriam beneficiados, implantados e definidas as 

matrizes curriculares dos cursos novos. 

Outra questão no documento refere-se às necessidades de mais espaço para a 

consolidação dos cursos de graduação existentes no Campus. Apenas no ano de 2002, a 

UFPA contratou 09 professores efetivos, que não encontraram salas para desenvolver suas 

atividades docentes, como orientação de alunos, realização de projetos de pesquisa e 

organização de atividades de extensão. Com a perspectiva de novas contratações, necessárias 

à consolidação dos cursos existentes, esse problema tendia a se agravar, por conta da 

limitação do espaço físico. 

Nota-se, portanto, que a consolidação e expansão das atividades acadêmicas do 
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Campus Universitário de Marabá estão limitadas, dentre outros fatores, pela reduzida área 

física que dispõe. Observando o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Campus de 

Marabá, verifica-se que a UFPA está disposta a fortalecê-lo. Entretanto, como os recursos 

exclusivos da universidade não têm sido suficientes, torna-se necessário o envolvimento de 

outros segmentos locais nessa missão.  

Ainda segundo o PDI, existiam 04 (quatro) linhas de atuação e expansão das 

atividades universitárias na região, a saber: 

- Ensino Geral e Formação de Professores: com o objetivo de produzir 

conhecimentos, realizar atividades de extensão e formar profissionais voltados à educação. 

Essa linha de atuação conta com os cursos regulares de Pedagogia, Letras e Matemática. Sua 

expansão prevê a implantação dos cursos de Licenciatura em Ciências Sociais, Geografia, 

História, Química, Física, Biologia e Licenciatura em Ensino Infantil e Fundamental. 

- Tecnologias de Produção: com o objetivo de pesquisar e produzir aplicações 

tecnológicas que aperfeiçoem a produção mineral e agro-industrial. Essa linha de atuação 

conta com o curso recém-criado de Sistemas de Informática. Sua expansão prevê os cursos na 

área de Engenharia de Minas (convênio em elaboração), bem como outros da área de 

Engenharia (Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção), Economia e Administração. 

- Agro-ambiental: o objetivo dessa linha de atuação é desenvolver pesquisas e 

programas de formação, integrando a questão ambiental e a produção agropecuária e 

extrativista vegetal. Nessa linha existem os cursos de Licenciatura em Ciências Agrárias e 

Agronomia. 

- Sociologia Rural: com o objetivo de fomentar pesquisas no plano das relações 

sociais no meio rural da região, essa linha de atuação conta com o curso de Bacharelado em 

Ciências Sociais. Estão previstos os bacharelados em História e Geografia. 

Essas 04 linhas de atuação tinham naquele momento extrema relevância, não 

apenas para o desenvolvimento acadêmico e institucional da universidade, mas, sobretudo, 

para o fortalecimento da capacidade intelectual da região em que a ela está situada. 

Portanto, ficou claro nos documentos que as limitações espaciais dos dois campi 

tendiam a dificultar a consolidação dos cursos existentes e a expansão das atividades desta 

instituição na região, através da implantação de novos cursos. O documento apontou que: 

 

 
A fragmentação do Campus em duas partes já é onerosa para a Universidade, 
dificultando a qualidade de sua estrutura física. Há uma série de quesitos básicos 
como bibliotecas, laboratórios de informática, roteadores de acesso a internet, 
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laboratórios de ciências básicas, salas de aula, salas multi- meios e anfiteatros que 
devem atender ao conjunto dos cursos. Porém, torna-se bastante difícil a sua boa 
utilização quando estes se encontram dispersos pela cidade em vários campi 
universitários. Dada essa situação apenas uma solução apresenta-se como possível 
de resolver o problema em definitivo: a consolidação de um Campus Universitário 
único da UFPA em Marabá com dimensões adequadas para atender o conjunto das 
necessidades de todos os cursos existentes atualmente e dos previstos a serem 
instalados no curto e médio prazo. Uma área dessa natureza equivale a 25 alqueires 
(aproximadamente 120 há). Existem várias áreas, tanto privadas como públicas, com 
essas dimensões nos arredores da cidade, já contando com acesso asfaltado, 
iluminação e outras benfeitorias que poderiam ser adquiridas e repassadas à UFPA 
para a constituição de seu campus universitário (2003, p. 05). 

 

Nesse sentido, o Conselho do Campus solicitou à Câmara Municipal o apoio no 

levantamento de informações de uma área para ser adquirida para a implantação de apenas um 

Campus, que congregasse todos os cursos de graduação, assim como todas as estruturas 

acadêmicas-administrativa.  

O documento ainda expõe que a comunidade mobilizada exigia com urgência para 

a solução da questão exposta: 

 

Ressalta-se ainda a urgência de se resolver esse problema, antes do início das 
construções previstas no convênio entre Cia. Vale do Rio Doce e UFPA. Pelo 
exposto, cada investimento realizado de maneira fragmentada nos pequenos campi 
atuais oneraria ainda mais o processo de mudança da Universidade para o campus 
definitivo. Dado o vulto dos investimentos a serem realizados por este convênio, 
seria indispensável que estes já fossem realizados na nova área escolhida. Dessa 
maneira, o passo inicial da ocupação desse espaço já seria dado no curto prazo e as 
futuras expansões do pólo de engenharia já teriam espaço físico assegurado. No 
médio prazo, os demais cursos mudariam também para a nova área (2003, p. 6). 

 

O passo seguinte da comissão foi dirigir-se à Câmara Municipal e solicitar ao 

prefeito de Marabá seu apoio a essa demanda, no que foi atendida. Em reunião entre Câmara 

Municipal, Prefeitura e UFPA, o prefeito afirmou que funcionários fariam a verificação de 

áreas disponíveis para tal fim. No documento apresentado ao poder público municipal o valor 

máximo do alqueire no entorno da cidade de Marabá é de R$ 10.000,00. O que significa que 

uma área de 100ha (20 alq.) custaria em torno de R$ 200 mil. Um espaço com essas 

dimensões abrigaria todos os cursos dos Campis I e II. Aqui inicia desejo de integração da 

Universidade em Marabá. 

Foram realizadas duas reuniões com a Vale em Marabá, em que a empresa 

afirmou que: 

 

o recurso da 1ª fase do convênio estava liberado e que não fazia diferença o local 
onde seria a construção, desde que não atrasasse o cronograma. Na segunda reunião 
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ficou acordado que enquanto a prefeitura encaminhava a procura pela área, a UFPA 
organizaria uma reunião com os responsáveis pelo curso para discutir a 
possibilidade do curso começar antes da infra- estrutura total ficar pronta. Como o 
curso é de 1 ano, imaginou- se que nem todos os laboratórios seriam usados logo nos 
primeiros meses. Além disso, a CVRD afirmou dispor de uma margem de manobra 
do recurso que poderia ser utilizada para equipar, reformar algum laboratório já 
existente na UFPA para atender as demandas iniciais do curso77.  

 

Tudo indicava para um acerto da aquisição da nova área para abrigar a 

universidade. Na ocasião do contato com os responsáveis pelos cursos, a Câmara Municipal, 

através da vereadora Vanda Américo, informou que o reitor da UFPA manteve contato com a 

Prefeitura, Câmara Municipal e Vale, com o argumento de que não havia tempo para procurar 

a área para o Campus novo e que o convênio inicial seria mantido. Tal informação não chegou 

à comunidade universitária por comunicação oficial do reitor.  

O reitor não discutiu com a comunidade acadêmica a proposta de aquisição do 

terreno, tampouco apresentou para esta mesma comunidade sua proposta. Na pressa da 

reitoria em firmar a parceria proposta, marcou-se a assinatura do convênio entre UFPA e 

Companhia Vale para o dia 22 de maio de 2003, em Belém. O Campus Universitário de 

Marabá não foi convidado. A Companhia desmarcou a data sem revelar o motivo. 

Houve reação da comunidade acadêmica, tanto que foi marcada uma reunião entre 

o Conselho do Campus Universitário de Marabá e o reitor, com as seguintes pautas: 

- Esclarecer detalhes do convênio; 

- Sugerir que o reitor encampasse a proposta de um novo campus e que, assim, 

como a Câmara Municipal, a Prefeitura de Marabá e a CVRD, colaborasse com a viabilização 

desse empreendimento; 

- Estabelecer diálogo permanente com o Campus para reforçar as diretrizes 

estabelecidas no seu PDI. 

Apesar do esforço empreendido pelo Conselho Universitário acerca do convênio e 

da proposta que deveria ser incluída no mesmo, pouco se avançou no sentido de alterar a 

minuta original do convênio. A área pretendida nunca foi adquirida e o prédio novo 

construído no Campus II. Apesar da limitação do espaço geográfico, a proposta anterior da 

reitoria junto à Vale foi mantida, em detrimento do desejo geral do Campus Universitário de 

Marabá. 

Este fato marcou decisivamente a oposição de muitos participantes da 

comunidade universitária ao convênio. Após período de intensa mobilização e discussão, as 
                                                 
77  Excerto retirado do relatório apresentado pelo Professor H à Comunidade Universitária em 2003. 
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obras do Campus II foram iniciadas, dando origem às novas condições estruturais, que limitou 

a participação democrática desses sujeitos contestadores em outros fóruns da universidade. 

Apesar de uma insatisfação premente após a consolidação dos cursos de 

graduação e da entrada de um novo grupo de professores, outros arranjos sociais foram se 

firmando e o que anteriormente havia sido disputas ideológica e política de grupos 

divergentes, redefiniu-se pelo surgimento de novos grupos políticos no interior do Campus. 

 O esforço interno significou a luta pela recondução democrática da gestão no 

Campus. Todo o movimento contestatório do convênio resultou na retomada da participação e 

da organização dos sujeitos históricos. Como fruto deste conjunto de atuação e participação, 

realizou-se eleições para a coordenação do Campus Universitário de Marabá, no ano de 2004. 

Resgatar esta memória não é apenas mero registro histórico; é a retomada da própria 

condução dos processos internos na universidade pública, numa tentativa de garantia da 

democratização e da transparência no trato da coisa pública em benefício do bem comum. 

 

 

4.3 A fala78 dos gestores: percepções acerca da parceria empreendida 

 

Buscamos apresentar as falas dos gestores da época acerca do convênio, como 

possibilidade de ouvir as vozes que participaram da instituição do mesmo. Ressaltamos que as 

posições apresentadas se diferenciam, dada à orientação político-ideológica dos grupos.  

De acordo com a entrevista dos gestores, o início da negociação entre UFPA e 

Companhia Vale tem dois fatos marcantes: a mudança de reitor no ano de 2001 e a chegada 

de um coordenador interino. Assim, iniciou-se entre os anos de 2001 e 2002, uma articulação 

com a Companhia Vale e instituições de caráter público, entre elas: Albrás, Alunorte e 

Eletronorte. Para explicar tal processo os gestores afirmaram que: 

 

 
O que nós temos que entender antes de tudo é o contexto que nós estávamos vivendo 
dentro da universidade no momento em que nós buscamos essas parcerias. Não 
podemos esquecer que em 2001 e 2002 foi quando eu assumi a reitoria e começamos 
a colocar em prática uma articulação não só com a Vale do Rio do Doce, com outros 
órgãos também, Albrás, Alunorte, Eletronorte, com estatais também não apenas com 
empresas privadas. A nossa idéia era resgatar os investimentos nos campi do interior 

                                                 
78  Utilizamos a expressão fala como contraponto à operação de anulação da fala historicamente ocorrida no 
Brasil. Francisco de Oliveira (2000) chama atenção para esta questão ao afirmar que a fala como recurso 
discursivo de contestação e reivindicação é completamente anulada, em seu lugar opera o silêncio e política do 
consenso e da harmonia social. 
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que não conseguiam ser resgatados na época, que não existia o Reuni, não existia o 
aumento do orçamento da universidade, o orçamento da universidade estava caindo, 
porque nós encontramos o campus do interior muito depauperado, sem qualquer tipo 
de perspectiva, sem investimentos que dessem conta das necessidades dos vários 
campi. (Gestor A, 2009). 

 

 

Para os gestores a relação entre a Universidade Federal do Pará e a Companhia 

Vale era algo firmado na região. Assim, para o restabelecimento de tais parcerias, a 

universidade deveria seguir curso natural, em dar continuidade e fortalecimento às 

cooperações institucionais. Segundo o gestor A, 

 
 
[...] no caso da Vale em particular, a universidade já tinha convênios com a Vale 
historicamente no passado, não era uma novidade, sempre havia um contato da 
instituição com a Vale. O que é natural sendo a Vale uma empresa, a maior empresa 
privada da região, a universidade, uma universidade pública de relevo. No passado 
já havia tido convênio entre a universidade e a Vale como por exemplo: convênio 
sobre trainner, treinamento de estudantes, na própria campanha a Vale foi 
responsável pela recuperação do chalé de ferro, ela que montou, ela que deu recurso 
para universidade no inicio dos anos 90 para a montagem do chalé de ferro aqui na 
universidade. Através das coligadas como a Albrás, ajudaram a criar o campus de 
Abaetetuba no passado. Então havia certa tradição de “cooperação” (Gestor A, 
2009). 
 
 

 

A reaproximação das relações entre a Universidade e a Vale foi fruto de investida 

do grande capital para ampliação da relação da empresa com a região. Apesar da Vale não ser 

mais a principal parceira da universidade e de outros setores públicos em Marabá, ela 

representa força importante no que se refere à injeção de recursos privados no setor público.  

Destacamos que as reconfigurações política e ideológica ocorridas a partir dos 

anos 2000 apontaram claramente que as empresas privadas teriam novo espaço de cooperação 

na esfera pública, e essas parcerias estabelecidas com base em princípios de negociações e 

acordos influenciados pela reestruturação produtiva do capitalismo que institui o modelo 

toyotista de produção. 

Frente a essas possibilidades de captação de recursos “privados”, para os gestores 

da época, a negociação com a Vale significava benefícios diretos na universidade; não seria 

apenas atender a uma demanda de qualificação profissional, era uma forma de ampliar a 

capacidade da universidade local em garantir formação tecnológica, a partir de novos padrões 

produtivos, acompanhando o desenvolvimento técnico-científico.  

Nestes termos para o gestor A:  
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[...] havia de um lado a vontade da Vale, que não era a vontade da UFPA, de formar 
profissionais de nível superior para a região porque ela estava precisando contratar 
engenheiros, por exemplo, engenheiro de minas em particular, que é uma carência 
que até hoje ela tem. E os engenheiros formados em minas não eram suficientes para 
a necessidade da Vale, eu tenho certeza de que se ela tivesse mineiros  suficientes, 
ela não teria investido no Pará. E porque não estava dando conta, a expansão dela 
muito grande estava prevista, ela estava precisando formar mais gente. Então ela 
tinha interesse que a UFPA pudesse formar engenheiro de minas. E nós tínhamos 
interesse que a Vale pudesse ajudar a levantar o Campus de Marabá com 
responsabilidade social. (Gestor A, 2009). 
 

 

As negociações foram construídas a partir das necessidades dos principais atores 

envolvidos. A vontade da Companhia Vale em formar apenas mineiros não foi estabelecida 

integralmente, prevaleceu o bom senso79 de gestores e professores da UFPA, em garantir que 

os cursos fossem ofertados de acordo com os interesses da região e também da população 

marabaense. Os gestores afirmaram que houve várias mesas de negociações, a cada passo do 

convênio os interesses da empresa ficavam mais claros, assim como os da universidade. Essa 

afirmação pode ser compreendida com o excerto abaixo: 

 

Aí houve mesas de negociações, em que os vários interesses foram colocados em 
pauta. E nós estabelecemos o seguinte: nós vamos abrir o curso de engenharia de 
minas, mas também o de materiais, a Vale não queria o curso de engenharia de 
materiais. Não é que não queria, a universidade pode abrir o que ela quiser, mas ela 
não queria financiar, mas nós dissemos para a Vale que para o Estado do Pará isso 
era importante, porque com materiais nós poderíamos criar possibilidades de 
diversificação da cadeia mineral. Só engenharia de minas com lavras é exportação 
do produto in natura, nós queríamos trabalhar a transformação do produto, 
engenharia de materiais (Gestor A, 2009). 

 

No processo inicial da negociação houve a participação direta do reitor, dos pró-

reitores e dos professores do Campus de Belém. Os professores do Campus de Marabá só 

souberam de tal convênio no ano de 2003, quando a parceria estava consolidada e com uma 

minuta do convênio 1055, o que gerou dois fatos: o primeiro, pela baixa participação desses 

profissionais na vida acadêmica e o segundo porque o convênio se tornou público, quando a 

primeira etapa do curso de especialização iniciou. Surpreendidos pelo início de tal curso, os 

professores ficaram alertas para o que estava acontecendo, 

                                                 
79  Importante ressaltar o item anterior, em que se tratou da memória docente. Destaca-se que houve um forte 
movimento interno realizado por um grupo de professores contra a instituição da parceria centrada em um 
modelo produtivista apresentado pela empresa Vale, talvez por isso o bom senso dos gestores será bem 
evidenciado, no decorrer da definição das regras do jogo social no que se refere ao modelo de parceria celebrado 
entre as duas instituições. 
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Em 2003, iniciamos a primeira turma de especialização na área mineral em parceria 
com a Vale. A gente ofertou em julho. [...]. Já em 2003 a gente iniciou a construção 
dos prédios. [...] Os cursos eram de interesse da Vale, mas a vontade dela não se 
sobrepunha à nossa, estávamos em negociação. O trabalho inicial foi todo do 
gabinete, a pessoa do Alex, ai entra os professores Zé Antonio, Quaresma , 
Fernando Sá, esse trio reunia com a equipe da Vale.  A partir dai eu passei a ser 
contato com a Vale em Marabá, fui convocado várias vezes para as reuniões (Gestor 
C, 2009). 

 

 

A entrevista do Professor C traduz como o processo de negociação foi 

verticalizado; antes de envolverem o Campus Universitário de Marabá que sediaria o curso, 

quem protagonizou as negociações foi o Campus de Belém, na capital. Isso pode ser 

explicado no trecho abaixo: 

 

 

Tipo assim, antes tinha um tipo de gerência lá, por exemplo, tinha uma comissão do 
1055. O 1055 é o convênio, número do processo, número do projeto, 1055 junto a 
Fadesp. Na época não tinha, por exemplo, é, havia uma comissão, vinha muito 
pessoal da Vale, aqui de Belém, mas o coordenador do curso que na época era o 
Erivan. Ele era coordenador do campus de Marabá, então eles criaram aquela, uma 
comissão. Entendestes. Uma comissão do 1055. Fazia parte os coordenadores do 
curso de engenharia de minas, engenharia de materiais, geologia, coordenador do 
campus e mais o pessoal que havia iniciado o convênio com a Vale que era daqui de 
Belém. Tinha o professor D’Agnoll (pró reitor), Zé Antônio, próprio reitor, todos 
eles que iniciaram, professor Quaresma. Todos eles que iniciaram o convênio 1055. 
Eles faziam parte desta comissão. Então à medida que foi desenvolvendo o projeto, 
foram criadas a parte de edificação, os laboratórios e tal. A turma achou que a parte 
deles no projeto, já tinha terminado. Então eles queriam passar isso para as pessoas 
que já estavam lá em Marabá. Que até então nessa trajetória aí, o que foi feito, foram 
feitos concursos públicos para engenharia e tal. As pessoas foram chegando e novos 
professores, então, chegou um tempo que essa comissão achou que já era hora dos 
novos professores assumirem o convênio. Então, foi isso que aconteceu aí, eles 
passaram o convênio primeiro para o Edemarino, segundo, ordenador de despesas e 
o terceiro fui eu. Eu estou até hoje. A minha função é só fazer o cronograma de 
desembolso financeiro transcorrer de uma maneira que deve ser, que foi elaborada 
[pergunta do entrevistador] na verdade, no convênio, no contrato, o curso de 
geologia não faz parte, então quem faz parte mesmo é o curso de engenharia de 
minas e de engenharia de materiais. Esses dois cursos que eram para ser criados a 
infra-estrutura para eles, só que como a universidade tinha interesse no curso de 
geologia, então o curso de geologia entrou nessa gama aí (Gestor B, 2009). 

 

 

As negociações entraram num campo de disputa com a entrada dos 

questionamentos dos docentes sobre os benefícios do convênio 1055 e o modelo em que seria 

institucionalizado. Isso foi importante para não prevalecer a vontade da Vale sobre os rumos 

que os cursos e o convênio deveriam tomar. 

Os gestores, movidos pela inquietação acadêmica, apontaram para a necessidade 
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de ampliar a oferta de cursos acadêmicos que dessem conta da diversificação da cadeia 

produtiva e abrissem novas frentes de trabalho produtivo na região. Havia certa resistência da 

Vale em financiar outros cursos, entre eles, o de Geologia. O que ficou estabelecido é 

pontuado pelo trecho abaixo dos gestores A, B e C: 

 

E, portanto então é, ficou estabelecido. Nós conseguimos então que a Vale aceitasse 
apoiar a construção de prédios e laboratórios incluindo a geologia e a engenharia de 
materiais. E a universidade a partir desta iniciativa não só satisfaria os interesses da 
Vale em formar engenheiros, como nós satisfaríamos o interesse da universidade. 
Nós tínhamos a avaliação que o Sul da Pará tinha vocação mineral e nós tínhamos 
que criar cursos no Sul do Pará que dessem conta dessa diversificação, dessa cadeia. 
Daí, por isso nós criamos não só engenharia de minas, mas criamos geologia e 
engenharia de materiais e meio ambiente, porque isso aí compõe um tripé que vai 
dar rendimento a todo esse investimento. [...] Ela forma os engenheiros que queria, 
mas para nós, aproveitávamos a oportunidade e faríamos um investimento no 
campus e na universidade que se fossemos esperar pelo governo federal, iria levar 
um tempo, o próprio Reuni não teria dinheiro para construir tudo aquilo que ta sendo 
construído. O Reuni está construindo alguns prédios, mas não todo aquele complexo 
do campus 2, então foi assim por conta dessas coincidências todas, nós tiramos 
partido do convênio com a Vale (Gestor A, 2009). 

 

 

[...] então essa parceria ocorreu assim. Com a necessidade da Vale do Rio Doce em 
ter recursos humanos para trabalhar na empresa, recursos do Estado, pessoas da terra 
mesmo, daqui do Estado do Pará, da região. Então, até então não havia engenheiro 
de minas, de materiais, geólogos suficientes para atender a demanda da Vale, né. 
Então a Vale com essa finalidade procurou a universidade e criou essa parceria para 
montar os cursos de engenharia né, então [pergunta do entrevistador] engenharia e 
geologia. Engenharia de minas, meio ambiente, materiais e geologia, né. Então a 
Vale fez doação, na verdade é um projeto, um projeto de parceria, em que uma 
doação em que a Vale fez para a universidade para criar esses cursos, né. Foi desta 
forma que foi feita a parceria. [pergunta do entrevistador] O convênio diz isso, o 
convênio segue todas as normas, todas as regras da instituição e tudo como deve ser 
feito juridicamente. Então lá no convênio está estabelecido isso. Até então eu não 
sabia disso, eu vim saber depois que eu assumir a ordenação de despesas” (Gestor B, 
2009)80. 

 

 

Em 2004, então a gente implantou os cursos de engenharia de minas e meio 
ambiente e engenharia de materiais. A geologia foi apresentada por insistência 
nossa, a Vale não garantiu nenhum recurso para a geologia que só foi ofertado em 
2005. Em 2004 não foi garantido nenhum investimento ou incentivo a implantação 
da geologia (Gestor C, 2009). 

 

A insistência do dissenso, ou seja, a tomada de consciência sobre a necessidade de 

ampliar o debate em torno da parceria, exigiu dos gestores o restabelecimento dos diálogos no 

                                                 
80  Coordenador do convênio 1055 no período da realização da pesquisa de campo. 
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espaço acadêmico. Obviamente, que esse desentendimento colocou os docentes do campus na 

cena pública; a opinião deles passou a ser valorizada e os questionamentos a ser percebidos 

como fonte de enfrentamento do modelo de parceria de cooptação, em que o grande parceiro 

coopta o outro anulando sua autonomia, identidade e definindo seu novo procedimento 

institucional. 

A partir do questionamento e das exigências parcialmente cumpridas, foi 

estabelecido o convênio 1055. Havia uma conjuntura política favorável às exigências da 

universidade, em função da tensão regional que vivia a Vale nos anos de 2001 a 2003. A 

empresa queria não apenas melhorar sua imagem na região como fazer com que os 

investimentos na universidade pudessem acalmar os ânimos e as críticas à ela. 

Segundo os gestores entrevistados, o momento político da Vale permitiu que o 

convênio fosse celebrado de acordo com os interesses da UFPA. Por isso, aproveitou-se a 

oportunidade que a empresa investiria na ordem de 5 milhões de reais no Campus II de 

Marabá. Nesse contexto houve a redução do orçamento das IFES, o que impossibilitava a 

criação de um complexo arquitetônico do porte do que foi financiado pela Vale.  

Os gestores destacaram que neste período, 2000 a 2003, os campi do interior 

estavam sucateados, com necessidade de recursos. Com limitação orçamentária, começou a 

busca por recursos no setor privado para financiar projetos, cursos, construção e ampliação 

dos espaços físicos.  

Para os gestores, o convênio só foi estabelecido com recurso significativo em 

virtude do momento político favorável. O entrevistado A afirma que 

 

Assim foi feito um convênio; é claro que também há a conjuntura política e nós 
tiramos partido disso, porque havia uma tensão entre a Vale e o governo do Estado, 
havia uma tensão entre a Vale e a prefeitura. E os investimentos na universidade 
acalmaram os ânimos na região e nós tiramos partido político disso. Para a Vale 
também era interessante mostrar que ela estava investindo, porque ela acalmava 
politicamente a crítica a ela na região (Gestor A, 2009). 

 

Podemos afirmar que, a instituição da parceria entre Vale e Campus de Marabá se 

deu como estratégia de possíveis benefícios para a universidade pública, o que consolidou em 

curto prazo a implantação dos cursos de graduação de caráter tecnológico. 

A Companhia Vale fez investimento significativo no Campus II, em especial, na 

construção arquitetônica do prédio que abriga os cursos. Na época houve propaganda positiva 

sobre o que representava para a região a instalação de cursos tecnológicos com guarida da 

empresa.  
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Dado ao fato da consolidação final do convênio, os ânimos inicialmente acirrados 

se aquietaram e a aceitação se estabeleceu. É inegável que houve, no período de 2003 a 2004, 

a existência de uma forte oposição à implantação de um modelo de universidade 

neoprofissional no Campus, o que garantiu que o processo fosse conduzido pela universidade, 

sem maior ingerência da Vale na constituição didático-científica dos cursos que seriam 

ofertados. 

 A questão didático-científica ancora-se diretamente à questão da autonomia 

universitária. Se a instituição tem independência para estabelecer parcerias, deverá ter 

maturidade para manter-se autônoma, tanto no campo do ensino quanto da pesquisa.  

Para os gestores entrevistados, a Vale não interfere nos rumos do projeto político-

pedagógico dos cursos por ela financiados, muito menos na filosofia da formação profissional 

proposta. Isso é uma afirmação contundente dos gestores A e C no trecho abaixo: 

 

Agora em que a vale interfere inteiramente na universidade? Absolutamente nada. O 
projeto pedagógico, contratação de professores, linha de pesquisa, é a universidade 
que define e a Vale não se intromete. A Vale não, não tem qualquer ingerência sobre 
isso. A universidade manteve sempre autonomia nesse sentido. Estão aí os 
laboratórios, estão aí os prédios, agora estamos equipando todos eles, construindo e 
financiando novos laboratórios, assim por diante. [...] O importante é que 
internamente a universidade manteve a autonomia. Internamente nós mantivemos a 
autonomia, todas as decisões acadêmicas são tiradas dentro do campus não tem 
ingerência da Vale, não é possível demonstrar isso. Não da nenhuma demonstração 
disso aí. E a universidade, ela pode agora se expressar numa região que tem vocação 
mineral, agrária, ela pode se expressar nas várias modalidades que ela precisa 
desenvolver responsabilidades sociais. É muito legal ver uma universidade como a 
nossa, que cria um curso de engenharia de minas, que favorece as mineradoras, mas 
que cria o curso de engenharia de materiais, que permite formar novos 
empreendedores que vão usar o minério para diversificar e criar emprego (Gestor A, 
2009). 

 

A Vale nunca interferiu nos cursos. Sempre fui defensor de que eles poderiam 
contribuir em questões fechadas, mas não nas questões pedagógicas de caráter 
acadêmicas. Nós seríamos os gestores plenos nos cursos. [...] No campo da pesquisa 
também não há interferência (Gestor C, 2009). 

 

 

Para esses sujeitos a compreensão da importância da universidade na região e do 

investimento na formação de profissionais de nível superior é um esforço necessário na 

valorização da instituição. Mas isso não autoriza a parceira, colaboradora privada, interferir na 

autonomia dos cursos. Essa compreensão evidencia-se no excerto a seguir: 
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Eu não medi esforços para fazer com que a Vale entendesse que apostar numa 
universidade significa apostar em educação superior, ciência e tecnologia. Se a gente 
conseguir fazer com que essas empresas todas que tiram muito e dão pouco, se a 
gente pudesse reverter parte do seu lucro ínfima.  O que ela dá é ínfima... Para criar 
e solidificar instituições de educação, instituições de pesquisa, nós criamos os atores 
institucionais que vão dar sustentabilidade no tempo, outras ações de diversificação 
e socialização do fruto do progresso. É isto que tem que está presente. É isto que 
estava o tempo inteiro em nossa cabeça, quando íamos para a interlocução com a 
Vale. (Gestor A, 2009). 

 

Os gestores, em alguns momentos da entrevistas, reconhecem que a privatização 

configura-se como um jogo social dentro do espaço público; que cuidado é preciso com a 

“coisa” pública para gerir o público em benefício do bem comum. 

Em suas entrevistas encontram-se as análises da privatização na universidade 

como uma perda de seu caráter de instituição social. O gestor A, no trecho a seguir, apresenta 

reflexão sociológica da privatização; que a universidade possa beneficiar o maior número de 

cidadãos na sociedade.  

E o que é privatização da universidade? Privatização da universidade é fazer com 
que o patrimônio público da universidade passe para o domínio e controle do setor 
privado. Se eu faço o contrário, se eu trago o recurso privado para injetar na 
instituição pública, sem que haja uma intromissão do setor privado, apenas como 
responsabilidade social, eu não estou privatizando. Eu estou tornando público parte 
de recursos que talvez não viesse para o setor público. Seria uma cooperação, tanto 
que nem usamos a lei, é uma cooperação público-privado em função de uma ação 
que beneficia a sociedade, formar profissionais e beneficia a empresa, vai absorver 
os profissionais que ela precisa. Ora, ninguém faz parceria sem ter vantagem, nem 
que tenha vantagem da imagem. Mas ninguém entra numa parceria para não tirar 
vantagem, então como sempre eu digo, nós não temos que estar preocupados como a 
Vale vai se beneficiar disso, nós temos que estar preocupados como a universidade 
vai se beneficiar desta cooperação em favor da sociedade em que ela tem que servir 
(Gestor A, 2009). 

 

Mesmo com a reflexão sobre a distinção entre os espaços público e o privado, os 

gestores acreditam que a aproximação entre a universidade e uma empresa privada81 como a 

Vale faz parte de um engendramento da sociedade, necessária para a otimização de algumas 

ações, em especial, as que exigem grandes recursos financeiros:  

  

Nós temos que nos relacionar com todos os atores sociais e todos os atores 
institucionais, mas nós temos que ter clareza do nosso projeto. O nosso projeto de 
universidade é produzir educação superior de qualidade se possível, e produzir 
conhecimento que possa servir a todos os atores sociais. Se eu não fizer isso, a 

                                                 
81  A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), hoje nomea-se Companhia Vale. Foi uma das maiores estatais do 
país, privatizada na primeira gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Atualmente existem vários 
movimentos que propõem a reestatização da Vale, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Estado do Pará, 
por compreenderem o papel estratégico dessa empresa nos desenvolvimentos regional e nacional. 
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instituição que eu dirijo, ela não se sustenta no tempo. Se ela não se sustentar, ela 
não vai dar o produto que ela precisa até para a transformação da realidade. Ela não 
vai dar o produto. Então (...) a instituição é obrigada viver o contexto histórico no 
qual ela existe. Não dá para desconhecer. Agora, cooperar com a empresa privada, 
significa cooperar mantendo autonomia, você não pode cooperar abrindo mão da 
autonomia e aí que é o grande desafio (Gestor A, 2009). 

 

A fala do gestor aponta que a universidade tem que se relacionar com a sociedade 

como fruto de seu momento histórico, porém, devemos discutir até que ponto a parceria 

estabelecida fornece elementos que garantam a autonomia e a formação humanística na 

universidade, além da preocupação com a transferência da produção científica do setor 

público para o setor privado. Para Mancebo e Silva Junior,  

 

A transferência de conhecimento tecnológico originado na universidade pública 
para a empresa privada é uma questão relevante e polêmica. De um lado, observa-se 
a tendência de que o conhecimento tem que ser usado para a melhoria do bem estar 
social da sociedade, em geral, e nessa ótica atentasse para os riscos do reducionismo 
deste à mercantilização do saber. Já, de outro lado, verifica-se a tendência de maior 
subordinação da produção acadêmica aos interesses do mercado e do capital 
produtivo. Tal perspectiva, se aprofundada, poderá produzir efeitos perversos no 
campo da educação superior, sobretudo nas universidades públicas, que verão a 
liberdade de ensinar e de pesquisar e os compromissos e as finalidades sociais mais 
amplas serem paulatinamente secundarizados na produção do trabalho acadêmico.  
(2004, p.342) 

 

Concordamos com os autores, a simples aceitação da parceria não garante que a 

universidade será organizada para estabelecer os limites entre atender as exigências mercantis 

e a produção científica acadêmica. É preciso problematizar essa a questão a partir de que  

 

No contexto da lógica capitalista, o setor privado tende a investir cada vez menos 
em pesquisa básica ou “de ponta” por serem as que necessitam de um maior aporte 
de investimento financeiro. Além disso, a partir da PPP, os agentes do setor privado 
envolvidos nas parcerias terão à disposição a infra-estrutura do setor público para a 
produção das tecnologias e das inovações necessárias (DOURADO, 2005, p. 339). 

 

Isso revela que, as parcerias são relações existentes e necessárias, que precisam 

ser estabelecidas num processo democrático e de controle social para que o espaço público 

não seja um nicho predatório da empresa capitalista, em que os usufrutos da ciência e da 

tecnologia não sejam revestidos em bem comum para a sociedade. 
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4.4  As falas dos professores sobre a parceria entre o Campus Universitário 

de Marabá e a Companhia Vale 

 

Todas as análises apresentadas referem-se à coleta de dados feita através de 

questionários e entrevistas realizadas entre 2008 e 2009. Como afirmaram anteriormente os 

professores, faltavam espaços democráticos no Campus para a participação na vida 

acadêmica. Por isso, centram as análises nas entrevistas dos docentes, que permanecem na 

instituição desde o início da parceria. 

Eles afirmaram ter pouco ou nenhum conhecimento sobre a parceria. 

Consideramos que este fato promove a perda da memória docente, que tem um crescente 

movimento de fragilização da profissão docente e impede a participação ativa dos professores 

na vida acadêmica e na determinação dos rumos da universidade. 

Para além das questões pragmáticas do tempo, temos que perceber que não há 

nenhum tipo de discussão, hoje, no Campus Universitário de Marabá sobre a percepção do 

que ocorre na universidade pública. Há um esvaziamento do debate em torno das exigências 

prementes à formação acadêmica, do papel docente frente a tais exigências e de uma 

formação para além das exigências mercantis impostas pelo Banco Mundial e outros 

organismos internacionais.   

Na realidade, há um silenciamento em torno dessa questão, especialmente nos 

campis do interior, que às vezes estão distantes dos debates travados no cenário nacional da 

educação superior. Por outro lado, a precarização e a desvalorização do trabalho docente, em 

certa medida, vêm contribuindo para a aceitação das PPP's como fonte de renda para os 

docentes e captação de recursos para a instituição.  

Em virtude disso, julgamos que este debate encontra-se ausente do cotidiano da 

universidade, escondido pelas condições de tempo, infra-estrutura e forte apelo institucional 

do Estado para a incorporação da universidade a novos modelos de gestão e de captação de 

recursos Colocamos o debate sobre o público e o privado nas IFES como algo extemporâneo, 

superado, e por isso, sem necessidade de estar no debate acadêmico contemporâneo.  

Diante desse cenário, consideramos que nos processos de compreensão da 

parceria público-privada instituída no Campus Universitário de Marabá, o olhar dos docentes 

através de seus discursos tem um significado importante, a partir deles podemos entender os 

desdobramentos ideológicos, políticos, operacionais e estruturais desta parceria dentro da 

complexidade histórica das relações entre o público e o privado na constituição da sociedade 
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brasileira. O entendimento do jogo institucional posto pelo modelo de gestão das IFES tem se 

traduzido nas posturas docentes e na reformulação da vida acadêmica. 

 Desta forma, utilizamos as respostas dos docentes, ao conjunto de questões 

propostas, que pudessem captar a compreensão acerca da parceria público-privada na 

universidade, neste caso, corporificada através do convênio 1055. 

Nas respostas obtidas, a maioria dos professores afirmou que não conhecia o teor 

da parceria ou havia ouvido falar; também não teve acesso ao documento do convênio e não 

participou de debates em torno desta questão. Evidencia-se isso nos trechos a seguir nas 

entrevistas dos professos B e C 

 

Quanto à parceria da Vale com o Campus sei apenas de comentários informais e 
críticas negativas de alguns professores, além disso nunca constituiu um interesse 
específico para mim, Mas sei que as informações sobre o contrato são escassas, mas 
no Campus de Marabá tudo aqui é sigiloso e escasso. Portanto, não vejo que seja a 
parceria Vale e UFPA como algo misterioso (Professor B, 2009). 

 

Nunca tive acesso a nenhum documento e as informações são, na verdade, o disse 
me disse, acredito que não tem muito valor, pois não temos como saber se são 
verdadeiras ou não (Professora C, 2009). 

 

Na entrevista, o professor D afirmou que sempre houve reuniões para discutir o 

convênio com os professores envolvidos nos três cursos e que a imprensa local divulgou tal 

negociação, porém as posturas dos docentes e de agentes da prefeitura local não permitiram 

maior participação e debate em torno do que seria estabelecido.  

 

Quando do momento das assinaturas dos convênios toda a comunidade de Marabá  
região teve acesso  a notícias na imprensa local, sobre os convênios  inclusive com 
pontos de vistas de alguns professores que discordaram da maneira como se deu 
todo o processo. A polêmica  sobre a parceria Vale/UFPA, Campus de Marabá, se 
deu mais em conseqüência de algumas falas arrogantes tanto por parte de alguns 
professores quanto de membros da prefeitura local. O certo é que toda comunidade 
aprovou e os ganhos para a comunidade foram e são enormes. Só é capaz de negar, 
quem não quer ver (Professor D, 2009). 

 

  A observação que deve ser feita à análise do professor D é que o debate 

público não pode ser garantido pela mídia burguesa, ele só se instala quando os membros de 

uma comunidade estabelecem diálogo e definem modelos de participação. Não se pode 



115 

 

garantir a participação e conhecimento de um convênio como o 1055 e de um consenso 

imposto, apenas divulgando e chamando a comunidade para ser informada da aplicação de 

recursos, por exemplo. É preciso estabelecer o debate democrático na garantia da disputa de 

pontos de vista. Como afirma Oliveira (2000), a política consiste no desafio à hierarquia e à 

reivindicação da fala no espaço público. 

Esse caso pôde ser evidenciado na fala dos professores recém-contratados, quando 

afirmaram não terem recebido nenhuma informação e nem acesso a documentos sobre o 

convênio 1055, quando chegarem ao campus.  

 

Não tive acesso a nenhum documento em relação à parceria entre a Vale e a UFPA 
(Professor E, 2009). 

 

Apenas relatos pessoais de colegas e alunos, que contaram sobre a parceria e os 
documentos que considero mais importantes que são as dependências físicas que 
permitiram a instalação de diversos Cursos superiores de formação profissional e 
potenciais pensadores, com a total gestão da instituição de ensino (Professor F, 
2009). 

 

Nas falas desses docentes fica evidente que não tiveram acesso a documentos e 

debates sobre a parceria, apenas souberam do convênio através de relatos pessoais de 

membros da comunidade acadêmica. Um dos novos professores afirmou que: 

 

Solicitei uma cópia do Convênio da Vale que foi responsável pelo curso de 
Engenharia de Materiais aqui no Campus Universitário de Marabá ao Prof. André 
M. Costa, que foi o coordenador do curso antes de mim. Ainda não tenho esta cópia. 
Enquanto o Prof. Edemarino Hildebrando (da Faculdade de Eng. de Materiais) foi o 
coordenador de despesas do convênio, ocorriam reuniões todos os meses, onde ele 
convidava os coordenadores de cursos e representantes do Campus envolvidos no 
convênio para apresentar e esclarecer o cronograma e os repasses que a Vale fazia e 
como haviam sido realizados os gastos, conforme um programa estabelecido no 
convênio por ordem de laboratórios contemplados.Após a saída do Prof. Edemarino 
nesta função, assumiu o Prof. Raul Jr. da Eng. de Minas e Meio Ambiente. Aquelas 
reuniões periódicas que garantiam a transparência do processo, embora não fossem 
uma exigência no convênio, deixaram de existir. A justificativa é que o último 
período do convênio, que deverá se encerrar em março próximo, contempla os 
laboratórios do curso de Minas, daí não haver necessidade de prestar contas aos 
representantes da comunidade que normalmente ocorria, assim como não havia uma 
coordenação efetiva no Campus Universitário de Marabá, mas somente interina. 
(Professor G, 2009). 

 

 

Na resposta dada pelo professor G podemos compreender a dinâmica inicial que 

se instaurou no início da implementação da parceria, ou seja, como os próprios docentes da 
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instituição conduziam o convênio. Segundo esse profissional houve esclarecimentos sobre os 

recursos repassados e como eram aplicados na instituição. Entretanto, ele ressalta que, após a 

mudança de coordenação essas reuniões periódicas deixaram de acontecer.  

O debate em torno do convênio foi incipiente durante seu curso e após a 

celebração. Os próprios docentes dos cursos de Engenharia não sabem do valor de recurso, 

finalidade e operacionalização do que foi acordado entre a Vale e a Universidade. Mesmo 

ciente da fragilidade das informações dos docentes, perguntamos o que pensavam sobre a 

parceria firmada.  

Eles não sentiram vontade de opinar sobre a questão. Isso foi marcante durante o 

diálogo com os docentes e pôde ser percebido na fala de um professor:  

 

Não posso opinar, pois não recebi nenhum informe a este respeito. Entretanto, penso 
que seja importante o intercâmbio entre a iniciativa privada e a UFPA. Nos USA, a 
maioria dos pesquisadores são bancados pela iniciativa privada, e é o primeiro país 
em tecnologia e ciência (Professor E, 2009). 

 

Apesar de pouco saberem sobre o que de fato significa uma parceria público-

privado, os professores consideram que é importante e ressaltam que universidades 

americanas sustentam suas pesquisas com base no princípio do custo/benefício na 

universidade pública, princípio que norteia as principais diretrizes do Banco Mundial para a 

reforma dos sistemas de educação superior. Assim, as universidades priorizam o mercado e o 

saber como bem privado, em detrimento da universidade enquanto instituição social produtora 

de conhecimento para a sociedade. 

Contrariando a afirmação do professor E sobre a pesquisa americana ser 

financiada pelo setor privado, Trindade afirma que os “Estados Unidos (comparáveis às 

melhores universidades alemãs e francesas) sempre receberam importantes financiamentos 

públicos para pesquisa científica e tecnológica” (1999, p. 35). E, ainda, Ristoff afirma que: 

 

Ao contrário do Brasil, onde 75% dos estudantes universitários freqüentam 
instituições privadas, os Estados Unidos abriram pouco espaço às experiências de 
privatização do ensino superior. É sempre bom lembrar que, apesar do enorme 
sucesso de universidades tradicionais como Havard, Jonh Hopkins Duke e outras, 
apenas cerca de 3 milhões  dos mais de 14 milhões de universitários americanos 
estão matriculados em Universidades privadas. Mais de dois terços da capacidade 
universitária americana, portanto, pertencem ao setor público (1999, p. 57).  

 

A reflexão do autor afirma que a produção científica acadêmica americana está 
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sendo produzida por alunos e professores da rede de ensino superior pública. Ao contrário do 

que muitos defendem, não é o setor privado que domina e controla a produção científica na 

universidade americana. Para alguns docentes o investimento privado desonera o Estado para 

que este possa investir em outras áreas. Podemos perceber esse contexto na argumentação do 

professor F:  

[...] no sentido em que uma entidade pública de ensino, usufruindo de investimento 
privado veio permitir a formação de mão-de-obra especializada (no caso em tela, em 
diversas áreas do conhecimento) para servir a própria sociedade, minimizando os 
custos de investimento com dinheiro do contribuinte que puderam ser canalizados 
para outras demandas que a sociedade merece e deveria exigir. Serve principalmente 
para repensarmos sobre as atitudes "puristas" quanto à verdadeira função do capital, 
e aos discursos hipócritas sobre "sujar as mãos" com profissões que são meros 
servidores do grande mal que seria o mercado (Professor F, 2009). 

 

A aceitação de recursos privados na educação superior não tira a responsabilidade 

do governo federal nos repasses para a mesma. Como afirma o professor G: 

 

Acredito que a Vale está fazendo uma obrigação social, mesmo que tímida, por 
explorar as riquezas desta região. Por outro lado, não desobriga o governo federal de 
suas obrigações, principalmente agora que provavelmente a Vale não irá renovar 
este convênio com a UFPA (Professor G, 2009). 

 

A fala do professor G confirma as afirmações anteriores, pois a Vale não 

conseguiu fazer da universidade e de Marabá um nicho da sua formação, como desejava desde 

o começo do convênio. Nunca teve ingerência na condução dos cursos ofertados através da 

parceria, o que pode explicar o não interesse de firmar novamente um convênio com base 

neste modelo, afinal a primeira celebração do convênio não havia sido instituída anterior à lei 

da PPP, que data de 30 de dezembro de 2004, quase 02 anos depois que a UFPA celebra o 

convênio 1055. 

Para os professores mais antigos no Campus, a aplicação de recursos da Vale na 

universidade ainda é pouca. A professora C diz:  

 

Acho que a Vale fez muito pouco em relação ao que deveria fazer. Pelo tempo que o 
Campus existe e só agora recente a Vale resolveu investir, isto quer dizer que os 
cursos que já estão em funcionamento há muito tempo não despertaram nenhum 
interesse. Portanto, não achei justo o investimento. Não tenho nada contra os cursos 
de Engenharia, é claro, mas os investimentos deveriam beneficiar todos, 
principalmente os mais antigos. (Professora C, 2009). 
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Uma das questões postas pela professora se refere à aplicação dos recursos da 

Vale apenas para os cursos novos, no caso, os tecnológicos. Para ela, esses recursos deveriam 

beneficiar, principalmente os cursos mais antigos, os de licenciatura. Há uma inversão na 

compreensão pela maioria dos docentes que trata de investimentos em cursos de envergadura 

ou tecnológicos para o desenvolvimento da universidade. Para ela, fortalecer a universidade é 

fazer maiores investimentos nos cursos que são o alicerce da formação de professores para a 

educação básica.  

Pensando assim, a aceitação dos recursos privados são bem vindos à universidade. 

Entretanto, corre-se o risco de se prenderem em mais uma armadilha e “entregar ao mercado 

mais um de nossos patrimônios públicos” (TRINDADE,1999. p.  37). Pode-se ver que, os 

professores universitários acabam seduzidos por recursos privados do setor público. 

 

Considero toda parceria uma virtude, uma estratégia positiva para aumentar 
potencialidades e superar desafios. Entendo que parceria não quer dizer escravidão, 
nem exploração, mas cooperação. Desse modo, a parceria entre UFPA e Vale é 
louvável, e constitui um progresso para o desenvolvimento da educação que deve ser 
melhorado, pois ninguém é perfeito, ou seja, na busca do relacionamento público-
privado existe uma dialética constante, onde o privado e o público mostram uma 
tendência a superação do outro, mas por se tratar de parceria, vejo que é necessário 
existir um controle de qualidade deste projeto institucional, ou seja, uma equipe ou 
comissão capaz de fiscalizar e propor constantes reparos a fim de que seja 
maximizado o equilíbrio, e não o desequilíbrio, do tipo mais para o lado público ou 
mais para o privado (Professor B,  2009). 

 

Para o professor B, no “relacionamento público-privado existe uma dialética 

constante, que mostram uma tendência à superação do outro”.  Como discutido anteriormente, 

evidencia-se a existência de uma terceira esfera, a pública não-estatal como estratégia de 

supressão do público e fortalecimento do privado. 

 

[...] além da esfera pública e da esfera privada: entre elas, há, nas formas 
contemporâneas de organização governamental, a esfera pública não-estatal. Neste 
sentido, distingue-se: esfera pública estatal, que envolve atividades exclusivas do 
Estado (cobrança e fiscalização de impostos, polícia, previdência social básica, 
serviços legislativos, judiciário...); esfera pública não-estatal, que envolve atividades 
não-exclusivas do Estado (educação, saúde, pesquisa científica, cultura...); esfera 
privada, que envolve a produção de bens e serviços para o mercado, voltados para o 
lucro e o consumo privado dos indivíduos ou dos grupos. De acordo com tal 
distinção, fala-se, pois, em dois processos também distintos: o da publicização, que 
consiste na transferência da execução de atividades do setor público estatal para o 
setor público não-estatal; e o da privatização, que consiste na transferência da 
execução de atividades do setor público estatal para o setor privado (COUTINHO, 
2003, p. 956). 
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No campo destas reflexões, sobre a publicização e privatização da educação 

encontramos falas dos professores consonantes com a análise sobre a precarização das IFES. 

Porém, como a visão pragmática e produtivista se arraiga cada vez na universidade, para 

solucionar tal problema os professores apostam nas parcerias público-privadas. Assim, o 

professor D afirma que:  

 

Compreendo que no contexto de precariedade em que a Educação Brasileira 
tem se desenvolvido, qualquer recurso que possa ser investido nesse campo será 
bem vindo. A Vale é uma empresa que muito lucra com as riquezas de nossa região, 
portanto mais do que justo que esta empresa invista parte de seus lucros em 
educação, assunto tão problemático em nosso país, e sobretudo em nossa região. 
Classifico como purismo ingênuo, qualquer tentativa de dispensar tais recursos, por 
achar que a Vale iria interferir nos princípios e objetivos da UFPA. É evidente que 
se a Vale é uma empresa privada, ela também quer ganhar alguma coisa, como por 
exemplo, sugerindo ou solicitando a oferta de determinados cursos que venham 
atender as suas demandas, mas o ganho para a comunidade será muito maior, e isso 
é o que precisa ser pensado. Basta observarmos a realidade do Campus II, hoje em 
dia, com prédios, laboratórios, etc. A UFPA precisa de fato ter administradores com 
condições de avaliar tais ganhos para a comunidade, e que consiga dosar melhor o 
discurso ideológico com as necessidades reais e práticas  das pessoas (Professor D, 
2009). 

 

Isso demonstra que ele considera que os recursos de ordem privada são sempre 

bem vindos para a melhoria da qualidade estrutural dos cursos de graduação, mas que deve se 

limitar à questão orçamentária de recursos financeiros. Chama a atenção para o fato de que 

são necessários administradores na universidade para superar os discursos ideológicos e 

compreender as reais necessidades do Campus.  

O professor D ainda afirma que, considera ingenuidade militante a não aceitação 

de recursos privados; justifica esta aceitação pelos benefícios adquiridos. Mesmo que seja 

procedente a afirmação do professor, devemos estar atentos para as formas sutis da 

privatização da educação superior. Mancebo afirma que: 

 

Há que se preocupar com a privatização de forma indireta, mas nem por isso menos 
eficaz: aquela que pode ocorrer pela introdução de mecanismos de administração e 
gerenciamento empresariais nas instituições públicas educacionais, especialmente 
para a busca de recursos no mercado. Infelizmente, tal diretriz tem tido recorrência 
também no atual governo e faz-se presente na reforma universitária, quando sugere 
que as instituições públicas diversifiquem suas fontes de financiamento. Tal 
raciocínio fez-se presente em diversas circunstâncias (2004, p. 15). 

 

Essas sutilezas da privatização empreendidas pelo governo dificultam a 
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compreensão da realidade em que se está inserido. Uma cortina de fumaça é lançada sobre o 

nosso olhar crítico acerca das formas privatizantes da educação superior. Os recursos privados 

devem ser na ordem da cooperação e doação para a universidade e nunca na proposta da lei 

11.079 que instituiu a parceria público-privada e prevê a universidade como prestadora de 

serviço para a iniciativa privada, perdendo assim, seu caráter social autônomo, democrático e 

plural. 

Com isso, observarmos que a percepção dos docentes sobre a captação de 

recursos de fontes privadas diversas não se insere no horizonte da razão emancipatória, mas 

no complexo de subordinação em que historicamente fomos submetidos pela lógica 

colonizadora, que se sustentou na vertente econômica de supremacia branca européia. Para 

esses profissionais, como solução para os problemas da universidade e para ampliar a oferta 

de vagas e de serviços para a comunidade, é necessário a aceitação dos recursos privados. 

Ao inverter esta lógica nos perguntamos: por que não cobrar mais recursos do 

Estado para as IFES ao invés de concordarmos na busca de outras fontes de financiamento? 

Em que se assenta o absurdo da afirmação: “recursos públicos para as instituições públicas”? 

Respondemos que, demarcar a lógica das relações entre o público e o público é reafirmar o 

serviço público como algo primordial em benefício do bem comum. Dentro do espaço 

público, os serviços e as garantias sociais para os indivíduos retomam a tese de Arendt 

(2004), segundo a qual o bem comum é representado pelo interesse coletivo. 

Para muitos professores, os cursos financiados através do convênio 1055 

representam o avanço tecnológico na região, respondendo a demandas sociais e técnicas 

demarcado pela diversidade de origem dos ingressos nos cursos. Segundo os docentes, eles 

são oriundos de várias regiões do Brasil. 

 

 
No curso de engenharia de minas a maioria dos alunos, cerca de 70% são de Belém, 
outros 30% da região toda do Pará, tem aluno de fora do Pará também, tem aluno de 
São Paulo, aluno de Minas, de Goiás, tem pessoas de outras regiões em minoria, a 
maioria é do Pará. De Marabá fica em torno de 5%, Marabá é bem pouco, acho até 
que pelo estilo de vida de Marabá, pelas condições do ensino público. Hoje o curso 
de engenharia de minas é um curso dos mais concorridos do Pará, da universidade 
toda. Do interior é o curso mais concorrido, agora do Pará só perde pra medicina. O 
curso de engenharia de minas é um curso muito concorrido, ganhou direito esse ano. 
Para a pessoa passar no vestibular de engenharia de minas, ela tem que ter uma boa 
preparação, tem que suar mesmo a camisa. Então, como a gente sabe que o 
município de Marabá é um município que tem as suas carências todas, tanto na parte 
de saúde e educação, em geral. É bem difícil uma pessoa de lá conseguir passar no 
vestibular, mas quando passa a gente sabe que é pessoa de qualidade, um vencedor 
(Professor A, 2009). 
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Para muitos entrevistados o significado social dessa parceria representa uma nova 

era para o Campus Universitário de Marabá, um salto qualitativo na oferta da educação 

superior para a região. Na análise do professor A, o desenvolvimento regional foi 

impulsionado pela oferta dos cursos no campo da mineração,   

 

A corrida hoje nos cursinhos, de pré- vestibular e tudo, a corrida e todos estão todos 
motivados pra essa área de engenharia de minas, de mineração, na área de materiais,  
metalúrgica, que é grande potencial que a gente tem no Pará. E que antes a gente não 
ofertava, por exemplo, recursos humanos, pessoas para trabalhar nessas áreas. Então 
era uma, (dúvida) com o surgimento destes cursos aí, poxa! O Pará só teve a ganhar, 
o Pará e as empresas que estão instaladas aqui no Pará. Além de agora a gente poder 
ofertar pessoas para trabalhar nessas áreas, pessoas da região. Isso é muito 
importante para nós, para a economia, para a parte social do Pará todo. (Professor A, 
2009). 

 

Segundo Piquet (2000)82 há estreitas relações entre o desenvolvimento regional e a 

qualificação de quadros nas instituições educativas, que apresentam exemplos de sucessos 

econômicos regionais propiciados pela presença de institutos de pesquisa e pela oferta de 

mão-de-obra qualificada, o crescimento da indústria de alta tecnologia nas regiões mais 

prósperas do Brasil.  

Podemos dizer que, a análise do professor A está de acordo com a visão 

desenvolvimentista; ele considera que os desenvolvimentos econômico e social na região 

associa-se à entrada do capital estrangeiro na esfera pública, no trecho a seguir e afirma que 

 

[...] Há desenvolvimento até pro Sul e Sudeste do Pará, com isso estão 
desenvolvendo estupidamente, Por exemplo, muitos recursos agora do governo do 
Estado, e do próprio governo federal estão sendo indicado para lá pro Sul e Sudeste. 
Por exemplo, no curso lá, a gente percebe que as empresas multinacionais têm 
interesse, empresas grandes tem interesse de participar do curso, fazer parte e lá não 
só a Vale do Rio Doce como outras empresas de parte semelhante da Vale procuram 
lá a nossa faculdade direto com o objetivo de fazer parcerias, com o objetivo de se 
instalar na região. Então isso aí vai trazer um ganho econômico muito grande lá pra 
região na, porque hoje o que a gente faz lá, o que as empresas fazem lá, só 
exploração do minério. Então o que a gente quer fazer com a criação desses cursos 
de engenharia, a gente está tentando criar tecnologia, tentar verticalizar a produção 
do minério que é extraído lá. Pra quê? Pra riqueza, nossa riqueza, riqueza do Pará, 
ficar no Pará, pra gerar emprego dentro do Pará. Não a gente simplesmente pegar o 
minério, explorar, beneficiar e mandar para a Europa, América do Norte, não. 
(Professor A, 2009). 

 

Segundo Mello, “a integração dos sistemas educacionais e de ciência e tecnologia 

parece fornecer uma primeira via para o salto qualitativo, mediante uma concentração mais 
                                                 
82 Referência à pesquisa realizada no norte Fluminense. 
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coordenada de esforços e investimentos” (2002, p. 29). Neste sentido, o professor A questiona 

e em seguida responde, 

 

Qual é o nosso objetivo? Criar tecnologia aí dentro, desenvolver tecnologia e trazer 
as empresas pra serem montadas dentro da região, ali de Marabá, Sul e Sudeste do 
Pará pra trazer o enriquecimento da região, para as pessoas que moram naquele 
lugar ali ter oportunidade de ter uma oportunidade de uma vida com dignidade e 
uma opção de emprego, melhorar a parte da educação, da saúde, porque com a vinda 
dessas empresas com certeza lá um investimento maior na área da saúde, da 
educação, em todas as áreas, isso daí quem tem a ganhar é a região Sul e Sudeste do 
Pará (Professor A, 2009). 

 

 

Para Piquet  

 

A noção de região, tratada como instrumento da ação política, é inseparável da 
noção de “regionalismo”. Este, visto como o discurso que a representa, é um 
movimento de reivindicação de tratamento diferenciado a um determinado espaço 
territorial. É uma expressão de luta de poder no interior dos espaços regionais 
quanto ao direito sobre a representação externa da região nas diversas escalas de 
poder. O regionalismo constrói, reforça e atualiza uma identidade regional que 
mobiliza as mentes locais na identificação dos representantes da região e de seus 
“adversários” – os locais e os de fora (2000, p. 4) 

 

Neste aspecto, desenvolver ações na região que beneficiam aqueles os que lá se 

encontram, representa uma ação reivindicatória. Essa questão remete à discussão para o 

exame do lugar da esfera pública como espaço do bem comum, neste caso, o desenvolvimento 

regional deverá representar o beneficiamento da população através da riqueza produzida na 

região. Desta forma, o ganho de um projeto de parceria entre o público e o privado deve 

assentar-se no objetivo claro de garantir que a universidade cumpra seu papel social 

fundamental de contribuição tecnológica para a superação da pobreza e exclusão. E não ao 

contrário, como alerta Piquet 

Em um mundo globalizado, cuja dinâmica é cada vez mais determinada pelas 
grandes empresas transnacionais, que selecionam as regiões segundo seus próprios 
interesses, transformando-as em regiões ganhadoras e regiões perdedoras, é natural 
que as lideranças regionais assumam uma postura competitiva agilizando mudanças 
capazes de viabilizar uma trajetória de sucesso para o desenvolvimento local. Nesse 
afã, desfazem-se e estabelecem-se alianças que de modo geral redefinem os 
conteúdos e os contornos regionais (2000, p.5) 

  

No contexto da globalização ampliada do capital e das transformações ocorridas 
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no contexto da realidade brasileira operacionalizar com o conceito de vocação regional para 

fins de política educacional, em especial, para o ensino universitário e orientar a formação de 

profissionais a partir de uma vertente territorial e pelo conceito de “vocação regional”, é no 

mínimo, uma idéia fora de seu tempo (PIQUET, 2000). 

Segundo Furtado (2000), o desenvolvimento para a América Latina sempre foi 

pensado numa perspectiva histórico-estruturalista83, da teoria do subdesenvolvimento que 

cuida de processos sociais em que o aumento de produtividade e assimilação de novas 

técnicas não conduzem à homogeneização social, ainda que causem a elevação do nível de 

vida média da população. A análise de como se dava a transição nos países latino-americanos 

compreendia que ela repousava sobre a condição de que o processo produtivo se movia sobre 

uma estrutura econômica e institucional subdesenvolvida, herdada do período exportador 

como é o caso do Brasil, por isso a relação com a produção de uma economia dependente.  

Compreendemos que, os desenvolvimentos político e econômico pensado para os 

países latino-americanos não objetivava, de fato, melhorar as condições sócio-econômicas 

dessa população, mas submetê-la a um modelo de produção capitalista baseado nas idéias 

neoliberais, a partir dos anos de 1970, que vigoram ainda no campo econômico.  

 Para o autor Celso Furtado, hoje para a sociedade brasileira 

 

 
impõe-se formular a política de desenvolvimento a partir de uma explicitação dos 
fins substantivos que almejamos alcançar, e não com base na lógica dos meios 
impostos pelo processo de acumulação comandado pelas empresas transnacionais. 
A superação do impasse com que no defrontamos requer que a política de 
desenvolvimento conduza uma crescente homogeneização de nossa sociedade e 
abra espaços à realização das potencialidades de nossa cultura (2000, p.3) 
 

 

 Segundo o autor, para se promover o os desenvolvimentos político e econômico 

no Brasil, torna-se necessário romper com estruturas consolidadas historicamente e que 

perpetuaram relações antigas de dominação política e econômica no país. Partindo das dessas 

reflexões, retomamos a idéia de que o lugar da esfera pública deve ser tomado em benefício 

do bem comum, neste caso, o desenvolvimento regional e o beneficiamento da população 

através da riqueza produzida na região.  

Assim, para Sobrinho (1999), a administração da universidade pública não deve 

                                                 
83  O método histórico-estruturalista beneficiou-se da formulação analítica da teoria do desenvolvimento 
periférico, sendo instrumentalizado pela utilização simultânea e complementar de três planos analíticos, a saber: 
a) inserção internacional; b) tendências e condições internas de crescimento; c) ação do estado. 
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ser orientada pelo valor do lucro capitalista, mas pelo sentido ético de sua função social, não 

se reduzindo assim, sua eficiência e qualidade. Neste caso, a universidade é um serviço 

público que tem a ver com a qualidade de vida dos sujeitos. 

 

4.5 Implicações e desdobramentos: a autonomia universitária frente à 

parceria público-privada 

 

Os professores e gestores entrevistados ao longo da pesquisa reconhecem que a 

universidade não se aparta do conjunto da sociedade, nem do jogo estabelecido em seu 

interior, apontam constantemente reflexões dos sobre à autonomia universitária. Assim, o 

gestor A afirma que:  

 
 
Você entrar no jogo da cooperação sem abrir mão da autonomia, capaz também de 
se impor diante das empresas, capaz de ter projetos claros diante das empresas, 
capaz de argumentar com as empresas, que as empresas entendam o papel que a 
instituição tem que cumprir. E nas empresas, como dentro das instituições, como na 
própria universidade, tem cabeça de tudo que é tipo. Tem desde aqueles dirigentes 
que querem se aproveitar daqueles que tem visão e dizem que não. Isso ai é um 
papel que a empresa tem que cumprir, tem que ajudar a universidade a formar gente 
aqui para a região, mesmo que não seja para a empresa. Eu lidei com vários tipos de 
pessoas lá dentro (referindo-se a Vale), mas nunca abrimos mão da autonomia da 
universidade. Isso que é importante, não tem outra saída, não tem outra 
possibilidade, porque é o contexto que nós vivemos a gente não escolhe, a gente tem 
que saber se movimentar neste contexto e tirar proveito dele (Gestor A, 2009). 
 

 

Compreendemos a preocupação do gestor A, julga-se que a visão de autonomia 

universitária precisa ser ampliada, não apenas no sentido de fazer valer a vontade da 

universidade, mas garantir sua função social. Neste contraponto, vale destacar análise feita 

por Chauí (2001) sobre essa questão,  

 
 
Em outras palavras, a autonomia deve ser pensada, como autodeterminação das 
políticas acadêmicas, dos projetos e metas das instituições universitárias e da 
autônoma condução administrativa, financeira e patrimonial. Essa  autonomia só 
terá sentido se: a) internamente, houver o funcionamento transparente e público das 
instâncias de decisão; b) externamente, as universidades realizarem, de modo 
público e em períodos regulares fixados, o diálogo e o debate com a sociedade civil 
organizada e com os agentes do Estado, tanto para oferecer a todos as informações 
sobre a vida universitária, como para receber críticas, sugestões e demandas vindas 
da sociedade e do Estado. Isso significa também que a autonomia é inseparável da 
elaboração da peça orçamentária anual, pois é esta que define prioridades 
acadêmicas de docência e pesquisa, metas teóricas e sociais, bem como as formas 
dos investimentos dos recursos. Para que haja autonomia com caráter público e 
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democrático é preciso que haja discussão dos orçamentos por todos os membros da 
universidade, segundo o modelo do orçamento participativo. Finalmente, a 
autonomia universitária só será efetiva se as universidades recuperarem o poder e a 
iniciativa de definir suas próprias linhas de pesquisa e prioridades, em lugar de 
deixar-se determinar externamente pelas agências financiadoras. (p.13-14) 

 

Na esteira da questão da autonomia, acrescentou-se a preocupação com os 

interesses da Companhia Vale, no que se refere à formação de mão-de-obra qualificada. Os 

gestores A e C esclarecem que:   

Nossos cursos não são financiados pela Vale, o que a Vale financia para nós é infra-
estrutura para que os cursos ocorram. Só infra-estrutura que elas financiam e a parte 
maior da infra-estrutura. Nós temos outras fontes de financiamento de infra-
estrutura, agora mesmo o MCT está investindo em Marabá, um projeto imenso na 
área de geologia e engenharia de minas, que a Pró-Reitoria negociou em comum 
acordo com os professores lá com verba do MCT, verbas dos fundos setoriais estão 
vindo para a construção também de laboratórios em Marabá e outros campi, que não 
é verba da Vale. Esses cursos não são mantidos pela Vale, esses cursos são mantidos 
por recursos públicos. O que a Vale fez foi nos ajudar  a construir a infra-estrutura. 
Ela não tem uma interferência no dia-a-dia do curso, ela não tem! Ah! A 
participação dela foi pontual. Construção de prédios e de laboratórios. (ponto). Ela 
não tem nada haver a mais do que isso. Cumprimos o acordo? Cumprimos. Nós 
estamos produzindo os profissionais que ela precisa absorver. E ela construir os 
prédios. Acabou! Ela não está no nosso Conselho dizendo o que tem que ser feito. 
Ela não está mandando dinheiro para financiar o curso, ela não está mandando nada. 
Os cursos são absolutamente públicos (pausa) não da nada! (Gestor A, 2009). 

 

Todos os cursos de engenharia são totalmente autônomos. A Companhia Vale do 
Rio Doce não tem nenhuma ingerência sobre os cursos. Agora são as faculdades, 
elas são livres para fazer o que quiser, os professores também fazem os projetos, 
elaboram os projetos nas áreas que eles acharem que devem atuar. (curricular), 
(matrizes curriculares, autonomia plena e completa- sem ingerência a Vale na 
elaboração dos currículos. Nós temos autonomia plena e completa, porque quem 
elabora os projetos pedagógicos são os professores, a faculdade mesmo que elabora 
isso. No inicio foi criado o projeto pedagógico seguindo o modelo de instituições 
nas áreas de engenharia de materiais e de minas estabelecidas no Brasil, mas que 
depois a gente foi adaptando para a nossa realidade aqui na região. o primeiro 
projeto pedagógico foi elaborado por professores da universidade, [...] daqui de 
Belém, do campus de Belém. Depois a gente foi fazendo as adaptações,  conforme 
as nossas necessidades. O professor José Antônio que foi quem elaborou o primeiro 
projeto pedagógico, como foi que ele buscou as áreas das disciplinas? (Gestor A, 
2009). 

 

Eu nunca me preocupei com a entrada da Vale, porque eu realmente tinha 
consciência de que ela jamais ia interferir ali enquanto eu fosse gestor. Ela cobra, 
entendeu, a gente reúne e faz avaliação, não apenas de questões financeiras  mas de 
tudo inclusive da prefeitura que não tem uma visão da importância daquilo que 
fazemos (Gestor C, 2009). 

 

 

Apesar do discurso de autonomia dos gestores, podemos perceber que a fala do 
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gestor C coloca a gestão universitária como tarefa de uma pessoa, como se um único gestor 

pudesse impedir o avanço do apelo privatista no interior da universidade. 

Ampliando-se o debate em torno da autonomia, perguntou-se sobre o que eles 

pensam acerca da parceria público-privada na universidade hoje, a partir da lei 11.079 que 

instituiu as PPPs na administração pública: 

 

Olha, eu acho que se a universidade for sólida, autônoma, ter controle público das 
suas decisões através dos seus conselhos, assim por diante, ela não tem que temer a 
parceria com o setor privado. É a mesma coisa se agente for para o diálogo 
internacional, então vai o presidente do Brasil conversar com o presidente dos 
Estados Unidos ou o presidente de uma multinacional, não tem que temer, ela não é 
obrigado a se vender. Só se faz acordo que interesse as duas partes, se uma coisa não 
interessar eu não assino. Eu tenho que manter essa autonomia. Então eu acho que 
quando a gente vai estabelecer uma cooperação, a gente tem que ser maduro, 
autônomo, se não a gente é engolido. (pausa), então eu acho que a gente tem que 
temer uma parceria se nós não temos maturidade institucional, mas se nós temos 
maturidade institucional, nós temos que desejar a parceria, inclusive com o setor 
privado, para trazer recursos do setor privado para o setor público investir naquilo 
que nos interessa, sem deixar que o privado controle os destinos destes 
investimentos. Tem que ser nosso, então aí vale a pena, porque aí é só ganho (Gestor 
A, 2009). 

 

 

A garantia da autonomia universitária representa a maturidade do gestor público 

em estabelecer prioridades, sem perder princípios básicos defendidos na universidade como a 

ética, a pluralidade e o respeito pelos sujeitos beneficiários da produção científica. Por isso, o 

reitor esclareceu que a universidade deve dialogar com os setores da sociedade civil. Afirma 

que, em uma sociedade capitalista a inovação tecnológica segue a lógica do capital. Isso pode 

ser observado no trecho abaixo: 

 

A universidade também tem que beneficiar esses setores. Eu sempre digo, a 
universidade tem ser plural, trabalhar com todas as frentes, porque veja, se nós não 
produzirmos, para nós produzirmos inovação, quem produz inovação sempre são os 
empreendedores. Como estamos num mundo capitalista, é o capital que produz 
inovação. Se nós não produzirmos, se nós transformarmos os nossos vegetais e não 
tivermos o domínio como instituição dos princípios ativos que vão obter uma cura, 
se tiver uma cura, alguém vai industrializar isso aí, mas a universidade tem que ter o 
controle disso aí. Outros vão fazer em nosso lugar (Gestor A, 2009). 

 

Então não tem como escapar disso aí, nós temos que ter cooperações inteligentes, 
mas mantendo a autonomia da instituição, mantendo o domínio sobre a produção do 
conhecimento e mantendo o domínio sobre a nossa liberdade de formar os 
profissionais de acordo com aquilo que a nossa comunidade interna define que é 
relevante. Então, acho que não tem que ter nenhuma preocupação com questão 
público/privado, desde que seja o controle social claro, que tenha planos específicos 
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e que os conselhos monitorem que represente a vontade da comunidade e da 
sociedade. Nós temos que estar muito atentos para o que a sociedade espera de nós 
também. A gente não pode dirigir os destinos da universidade apenas com aquilo 
que nós pensamos, porque a universidade não é nossa, inteira nossa, dos professores, 
a universidade é da sociedade, nós temos que estar atentos a demanda da sociedade, 
atentos a demanda da sociedade (Gestor A, 2009). 

 

 

As análises do gestor A assentam-se na relação contínua e direta da universidade 

com a produção capitalista, respondendo à demanda da sociedade. Por isso, julga que o 

avanço tecnológico é algo urgente e necessário à universidade: 

 

Eu acho que esse avanço é muito benéfico não só para a universidade como para a 
sociedade no geral. Porque, o papel da universidade é desenvolver tecnologia, e com 
as empresas, as empresas estando dentro da universidade, facilita bastante. Por quê? 
Porque a empresa acaba trazendo recursos pra dentro da universidade para a 
pesquisa e geralmente quando a empresa tá dentro da universidade, nossos alunos 
também vão estar dentro das empresas porque através de estágios, trabalhos de 
conclusão de curso, teses de mestrado, teses de doutorados, que pode ser 
desenvolvido em parceria entre a universidade e a empresa. Isso daí, as duas partes 
ganham e a terceira parte que ganha mais é o aluno que faz parte desta parceria, 
porque ele consegue no final do curso dele, indicação para trabalhar numa empresa. 
Eu acho que esse avanço é muito importante, e tem que seguir esse modelo que a 
universidade, que a UFPA vem seguindo hoje. Um modelo que é de autonomia, que 
as empresas, há uma parceria, mas as empresas não têm a ingerência sobre a 
universidade, há parceria, o curso é colocado dentro da universidade, mas quem dita 
as regras, faz as diretrizes, quem traça as diretrizes do curso, de tudo é a 
universidade federal do Pará (Gestor B, 2009). 

 

O gestor A finalizou a entrevista apresentando a preocupação social com a 

Amazônia, em especial, com a agricultura familiar: 

 

É um dos nossos desafios da pequena produção da Amazônia é este, porque a gente 
jogou pesado na educação do campo, porque é um desafio nosso, nós temos que dar 
respostas a isso, respostas competentes. Nós temos que ajudar as comunidades 
agrícolas a plantarem de forma sustentável e sobreviver de pequena produção. A 
universidade não tem que fazer movimentos sociais, e tem que ajudar os 
movimentos sociais a terem soluções para os seus problemas, se não ela não vai dar 
uma contribuição. Então é melhor ser movimento social e não ser universidade. O 
papel dela é produzir conhecimento e pessoal qualificado nessas comunidades para 
que eles encontrem as soluções da sustentabilidade da pequena produção. E 
consigam garantir a existência de um estilo de vida, se não tiver competência não 
vai garantir. Esse é o papel da universidade. Esse é o papel da universidade. Então 
eu acho que agente não tem que ter medo não. A gente tem que crescer e se 
consolidar internamente e saber cooperar com autonomia. 
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Nas entrevistas dos gestores e professores da Universidade Federal do Pará 

apresentadas podemos observar que, as respostas sobre autonomia foram unânimes. 

Afirmaram que a parceria não trouxe implicações para a autonomia didático-científica dos 

cursos de graduação ofertados através da parceria em análise. Entretanto, ressaltamos que é 

preciso compreender as dimensões do processo de interferência na autonomia acadêmica que 

não se dá por uma imposição propositiva dos gestores e parceiros. Ela é afetada pelas 

contradições do próprio modelo de oferta dos cursos e pela apresentação das demandas locais, 

nacionais e institucionais para os cursos. 

 Quer-se dizer com isso que, mesmo que as implicações e os desdobramentos não 

sejam explícitos no projeto pedagógico dos cursos, nas metodologias de ensino, na estrutura 

física e na definição de linhas de pesquisa, a autonomia universitária é sempre afetada pelos 

interesses pragmáticos do mundo da produção, ou seja, os currículos dos cursos acabam sendo 

orientados em virtude da demanda do mercado capitalista e de suas exigências sempre bem 

atualizadas. 

A universidade acaba por ter que responder a essa demanda. Por isso, as matrizes 

curriculares dos cursos precisam ser constantemente alteradas. Isso serve tanto para os cursos 

estabelecidos no campus, quanto para os novos que tiveram suas primeiras turmas formadas 

em 2008. Em 2009 iniciou-se a reformulação curricular dos referidos cursos em andamento, 

dadas as exigências de adequação acadêmica institucional.  

Há que se reconhecer, as autonomias universitária, administrativa e financeira 

estão intrinsecamente relacionadas com a autonomia didático-científica dos cursos de 

graduação. Para Júnior e Squissardi,  

 
 
O princípio da autonomia congrega os elementos fundantes da identidade 
universitária, ainda que coexistindo com a contradição público/privado presente no 
primeiro princípio. Por hipótese, a universidade deveria gozar de autonomia, para 
além do ordenamento jurídico estabelecido pelo Estado moderno, com o fim de 
concretizar suas razões de ser: contribuir para a manutenção e regulação do pacto 
social contemporâneo, fundado na economia, e para a consciência crítica 
institucional desse tempo histórico da humanidade (2005, p. 15). 
 

 

Frente ao acordo estabelecido através das PPP’s, há de se considerar que, 

contradizendo as narrativas dos gestores e de alguns professores, ao estabelecer-se uma 

parceria entre a universidade e uma empresa privada para fins de produção científica e 

formação de profissionais, a autonomia universitária é alterada, como afirmam os autores:  

 



129 

 

A questão da autonomia deve ser examinada em conjunto com a questão do 
financiamento, por se tratar de um binômio inseparável. Trata-se, inicialmente (e já 
era tempo), da decisão política de reconhecer, não outorgar, a autonomia 
universitária, no caso, a das instituições federais de educação superior. Sabemos que 
a autonomia, além de ser uma condição da identidade universitária, sem a qual essa 
instituição não merece o nome, é atualmente estabelecida pela Constituição Federal 
de 1988. Passados dezesseis anos de sua promulgação, não gozam ainda as 
universidades federais de autonomia administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial. O reconhecimento da autonomia nestes termos, para se tornar realidade, 
depende de garantias financeiras decorrentes do lugar que ocupa a universidade nas 
políticas públicas de Estado, como visto anteriormente (JUNIOR e SQUISSARDI, 
2005, p. 26). 

 

 

A autonomia relaciona-se inegavelmente com o aporte de recursos para que se que 

seja plena nos sentidos gerencial, patrimonial e tecnológica. As universidades, em tempos de 

penumbra financeira, utilizam as parcerias como estratégia de captação de recursos, por isso 

negociam o projeto de autonomia historicamente defendido pelos movimentos docentes 

nacionais e internacionais. Isso não se dá por acaso:   

 

A autonomia universitária torna-se uma autonomia tutelada pelo ordenamento 
jurídico educacional, de um lado, de outro, a tutela articula-se às demandas postas 
pelos agentes construtores do mercado, impondo o pragmatismo como a nova 
filosofia educacional da instituição universitária. A capacidade crítica da 
universidade é subtraída e colocada a reboque de um novo pacto social e do 
mercado controlado e reconfigurado pelos donos do capital financeiro, na exata 
direção apregoada pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional e pela 
Organização Mundial do Comércio em ano chave, quando nesta última instituição se 
decidirá se a educação é um direito social e subjetivo ou se será uma mercadoria 
(MANCEBO e JÚNIOR, 2004 p. 07). 

 

No Campus Universitário de Marabá, a vontade de ampliar a oferta de cursos de 

graduação em outras áreas do conhecimento, impulsionou os gestores institucionais a buscar o 

espaço privado como fonte de financiamento para garantir a implantação deles.  

Hoje, após quatro anos dos cursos em funcionamento e da primeira turma 

formada, a comunidade acadêmica e os coordenadores atuais reconhecem que é preciso 

ampliar os recursos financeiros para atender as demandas.  

Assim, o projeto interno defendido pela comunidade acadêmica de transformar o 

Campus Universitário de Marabá em Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará é de fato 

uma bandeira de luta local, apenas desta forma poderia ser ampliado os recursos financeiros; 

haveria um orçamento próprio e mais vagas para os docentes, o que melhoraria a produção da 

pesquisa científica e abriria mais cursos de pós-graduação. 

Apesar do número significativo de doutores no Campus, não há efetivamente 
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nenhum programa de pós-graduação stricto sensu ofertado. Há em curso a proposta de um 

mestrado interinstitucional na área de desenvolvimento regional. 

O risco de iniciarmos uma era de consolidação das PPPs na universidade, em 

especial, nos campi do interior que possuem fragilidade na sua autonomia, associa-se ao fato 

de que por causa desta fragilidade estamos mais vulneráveis aos “homens de negócios” e suas 

ações predatórias que vêem na universidade a forma rápida, eficiente e eficaz de formar 

(produzir) profissionais policognitariados em grande escala para atender ao setor produtivo no 

chão da fábrica.  

Para essas empresas a lógica não está em responder as exigências e necessidades 

da sociedade. O foco é a maximização do capital e a acumulação de riqueza dos 

empresariados nacional e internacional.  

Parece-nos claro que, as PPP’s pouco contribuiriam para a superação das 

distorções regionais e para a qualidade do ensino das educações básica e superior. No caso da 

região Sudeste do Pará, as contradições e desigualdades sociais são acentuadas. Nesta 

realidade, a universidade tem papel fundamental de manter a sua autonomia para produzir 

ciência e tecnologia para a superação dessas desigualdades. Assim, Silva afirma que:  

 

O risco maior para as universidades destes países é o de se transformarem elas em 
centros de reprodução acrítica de ciência (pode ser assim chamada?) e de tecnologia, 
que constitui a força mais dissolvente da globalização e do fenômeno da 
modernização reflexa. Essa adesão ao desenvolvimento fundado no eixo do mercado 
(1999, p. 19). 

 

 

Se isso ocorrer, a universidade pouco contribuirá na região em que se instala. No 

caso da região sudeste do Pará, a parceria com a Companhia Vale não garante maior oferta de 

empregos formais ou flexibilizados e abertura de outras empresas de beneficiamento do 

minério, pois todo o minério extraído da região é escoado in natura para outras regiões do 

país para beneficiamento industrial. Resta-nos, então, os postos de trabalho precarizados, a 

desigualdade e os impactos ambientais deixados pela atividade extrativista industrial. 

Ainda é cedo avaliarmos os impactos desse modelo de parceria para a vida 

universitária. Mesmo com os resultados imediatos de aumento de vagas no ensino superior e a 

oferta de cursos tecnológicos, não há garantia de que em longo prazo, teremos a verticalização 

produtiva, que aquilo que for produzido será fruto do trabalho na própria região. Isso talvez 

aponte numa preocupação futura com os cursos de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, 
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Engenharia de Materiais e Geologia que mudarão suas matrizes curriculares de acordo com as 

mudanças da vocação regional. 

O discurso oficial dos gestores da universidade84 apresenta a “vocação regional” 

sinalizada pela necessidade de oferta de cursos tecnológicos-instrumentais que capacitem 

profissionais locais para a exploração mineral na região. Tal discurso é fortemente marcado 

por uma concepção instrumental de educação e de universidade. 

Assim, voltando-se para o atendimento do que foi determinado como “vocação 

regional”, a universidade local assume a PPP como estratégia de atendimento a tal vocação. O 

que se esconde através do discurso fatalista é a defesa da mudança do ethos da universidade.  

De acordo com Chauí:  

 
 
Assim, resta-nos uma pergunta: deve a universidade pública gozar de autonomia 
acadêmica para definir suas atividades e o modo de realizá-las ou deve aceitar como 
critério satisfazer aos interesses do capital, batizados com o nome de iniciativa 
privada? Em outras palavras, é a universidade que, autonomamente, decide em que, 
como e quando relacionar-se com as empresas ou é o contrário? (2003, p.12). 

 

 

Reafirmamos que, a universidade é um espaço democrático, e como tal, deve ser 

plural, dialógico, colaborativo a serviço do bem comum; a autonomia universitária deve 

compreender três sentidos principais: 

 

 
a) como autonomia institucional ou de políticas acadêmicas (autonomia em 

relação aos governos); b) como autonomia intelectual (autonomia em relação a 
credos religiosos, partidos políticos, ideologia estatal, imposições empresariais e 
financeiras); c) como autonomia da gestão financeira que lhe permita destinar 
os recursos segundo as necessidades regionais e locais da docência e da 
pesquisa. Em outras palavras, a autonomia deve ser pensada, como 
autodeterminação das políticas acadêmicas, dos projetos e metas das 
instituições universitárias e da autônoma condução administrativa, financeira e 
patrimonial (CHAUÍ, 2003, p.13-14). 
 

 

A autonomia universitária não será outorgada pela vontade dos governos. Trata-se 

de um processo de conquista, de reafirmação da identidade da universidade como instituição 

social. Isso requer da comunidade acadêmica uma compreensão da função social e objetivo da 

universidade. Sem esse reconhecimento ficamos suscetíveis aos delírios da razão cínica dos 

neoliberais, que nos colocam em caminhos tortuosos para sobrevivermos no espaço público.  

                                                 
84  Referimo-nos aqui, à Universidade Federal do Pará, em especial ao Campus Universitário de Marabá. 
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Diante disso é necessário o reconhecimento da identidade da universidade 

enquanto instituição social:  

 

Pode-se descobrir, neste final de século, a permanência e o cultivo de utopias 
conciliatórias: conciliação entre a preservação da autonomia com as exigências da 
solidariedade, e incorporação de processos de modernização internacionais, por 
meio de adaptações e transformações, para a solução de necessidades locais 
(SILVA, 1999, p. 20). 

 

Finalmente, “a autonomia deve ser pensada, como autodeterminação das políticas 

acadêmicas, dos projetos e metas das instituições universitárias e da autônoma condução 

administrativa”. Além disso,  

 
Para que haja autonomia com caráter público e democrático é preciso que haja 
discussão dos orçamentos por todos os membros da universidade, segundo o modelo 
do orçamento participativo. Finalmente, a autonomia universitária só será efetiva se 
as universidades recuperarem o poder e a iniciativa de definir suas próprias linhas de 
pesquisa e prioridades, em lugar de deixar-se determinar externamente pelas 
agências financiadoras (CHAUÍ, 2003, p. 13-14) 
 
 

Não se trata aqui de demonizar as parcerias, mas devem ser submetidas 

exaustivamente ao debate democrático. Não se pode aceitar que a universidade seja levada a 

reboque pelos “ventos” capitalistas dos neoliberais. Como uma instituição de grande 

magnitude, a universidade relaciona-se com os setores da sociedade, mas deve ser sóbria para 

a escolha dos caminhos que seguirá, como garantia de se manter livre das amarras 

burocráticas do capital. Segundo Silva, (1999, p. 21), a universidade deverá manter os 

seguintes princípios: 

 

l. a recepção crítica da ciência e da tecnologia produzida nos países centrais; 2. a 
reversão tecnológica, ou seja, a desmontagem, transformação ou adaptação das 
tecnologias em função de nossas carências e realidades; 3. a orientação de nossos 
esforços de ensino e de pesquisa para as  necessidades sociais, sentidas ou não 
sentidas, o que implica sensibilidade e antena para problemas de pobreza ou de 
carência material, espiritual, intelectual e ética; 4.diversificação de visões, 
interpretações e instrumentos de intervenção, por meio de enfoques comparativos, 
de estudos internacionais e interculturais, de projetos interinstitucionais e inter-
regionais, enfim, por meio da recusa à homogeneização.  

 

Com essas proposições podemos afirmar que, a universidade pública tem 

importante papel nas defesas da democracia e cidadania, na resistência radical ao consenso da 

política neoliberal e na ação coletiva e democrática da sociedade. Para isso, deve manter seus 
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princípios balizados na convicção de que outra sociedade é possível. 

Enfim, a proposição apresentada é a de que só se pode fazer uma educação 

verdadeiramente emancipadora, em uma perspectiva (r)evolucionária,  se os sonhos forem 

com a construção de uma nova sociedade, com novas e outras práticas educativas.  
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CAPÍTULO 5 

A UNIVERSIDADE PRODUTIVISTA E A FORMAÇÃO 

 DE MÃO-DE-OBRA 

 

5.1 Universidade Produtivista: ideário Neoliberal  

 

Ao se discutir a relação entre o público e o privado e a autonomia universitária, 

temos que analisar a instituição da universidade produtivista, pois no momento em que foi 

aprovado o projeto de lei 118/2008, o qual trata da questão da autonomia universitária, elas 

passaram a constituir o Sistema de Instituições de Ensino Superior, com a finalidade precípua 

de estimular ações de cooperação e solidariedade entre seus integrantes e a sociedade.   

Exigiu-se que as mesmas iniciassem um processo de reestruturação para 

responder às exigências impostas pela lógica neoliberal, especialmente na qualificação de 

mão-de-obra para o mercado de trabalho. Para atender tais demandas, uma das 

responsabilidades impostas tem sido a de estabelecer vários projetos educacionais que tenham 

por base a policognição tecnológica para a formação de trabalhadores dentro de padrão 

produtivo. 

Além da imposição desse modelo de formação tecnológica, encontramos um 

processo acelerado de privatização nas IFES com as parcerias público-privadas como 

estratégia de entrada de capital externo nas universidades, assim como o controle da produção 

da pesquisa. Por isso, “compreendemos que a privatização da educação superior não é um 

fenômeno isolado da dinâmica da estrutura social capitalista” (JACOB, 2006, p. 74). 

Nos últimos anos, grande parte das ações da universidade tem se voltado para um 

processo de orientação economicista, o qual trata de estabelecer a relação entre custo e 

benefício dos estudos — a formação como investimento — (ZABALZA, 2000), em que são 

desenvolvidas estratégias bem definidas para o alcance de metas econômicas como a 

maximização do lucro, a minimização de custos e a formação de profissionais 

multiqualificados e multifuncionais, atendendo-se assim, às contingências impostas pelos 

homens de negócios que de todo modo, procuram converter os trabalhadores em um tipo de 



135 

 

trabalhador cognitariado85, que se (in)forma para acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico, adequando-se qualificada e funcionalmente ao modelo produtivo neoliberal.  

Então, se o mundo capitalista requer dos trabalhadores o desenvolvimento de 

todas as suas capacidades físicas e intelectuais para se inserirem no mundo do trabalho, é 

necessário mais do que a instrução básica. Assim, ao atender a chamada “vocação educativa e 

de formação”, a universidade responde ao apelo da parceria público-privada como estratégia 

de sobrevivência ao desmantelamento estrutural de uma Instituição de Ensino Superior. Isso 

tudo é fruto principalmente da  

 
 
precária delimitação entre a  esferas do público e o privado na relação entre Estado e 
Sociedade Civil que se desdobrou nas políticas desvelando o caráter 
ideologicamente privado assumido pelo Estado brasileiro ao longo da história da 
educação Superior (JACOB, 2006, p. 77). 

 

 

Neste caminho de privatização do setor público para atender às novas investidas 

do capital, a universidade torna-se o principal alvo dos governos neoliberais. Deste modo, 

Tarso Genro apresentou no dia 07 de junho de 2003, um conjunto de proposições para os 

rumos de implementação da reforma da educação. Tal proposta coloca na ordem do dia, a 

ampliação da relação da universidade com o setor privado no país, além de impulsionar as 

parcerias entre público e privado para financiamento de pesquisa e reestruturação física e 

tecnológica. 

 

A relação público-privado na educação brasileira não é um acontecimento recente. O 
fato do estado não assumir a educação como um serviço público, uma atividade 
prioritária, deixou-a vulnerável, às pressões de grupos e interesses privados 
(PINHEIRO, apud SOUZA, 2006, p. 139). 

 

Para Emir Sader86 (2004), uma operação ideológica liberal faz desaparecer o 

debate sobre a esfera pública, buscando centrá-lo em torno da oposição estatal/privado. A 

esfera pública continua a ser vítima de várias formas de “promiscuidade” que, a pretexto de 

ampliá-la, acabam descaracterizando sua natureza, ao rebaixar suas fronteiras com a esfera 

privada que, na realidade, deve ser chamada por seu nome: esfera mercantil. 

De acordo com a lógica neoliberal, o bem público abrange as esferas pública e 

                                                 
85  Novo proletariado que para manter seu emprego deve desenvolver suas habilidades intelectuais e físicas para 
atender às exigências do mundo do trabalho. 
86  Texto publicado na Folha de São Paulo em 22 de maio de 2004. 
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privada levando à diluição da fronteira entre ambas como se, de fato, o privado pudesse 

conceber a educação como um bem social e direito de todos, em que haja a diminuição do 

público em favor do privado. 

A mercantilização da educação superior acabou tendo mais fôlego com a chamada 

hegemonia neoliberal e com os inúmeros programas de ajuste estrutural lançados pelos 

governos federais (nos fins dos anos de 1990 e no início do século XXI), empurrando cada 

vez mais o ensino superior para o mercado.  

No caso do governo Lula, mais especificamente, se houvesse uma opção mais 

séria e comprometida com a defesa da universidade pública, teríamos condições de defender 

os espaços públicos e construir um projeto democrático de sociedade, em que a universidade 

teria papel importante para a transformação do Brasil em um país mais justo, com 

desenvolvimento equitativo das camadas sociais mais vunerabilizadas pelo capitalismo. 

Entretanto, tal governo aumentou a competição entre as universidades privadas associadas ao 

capital estrangeiro. Nas universidades públicas, um exemplo, foi a instituição do PROUNI 

(Programa Universidade para Todos)87. Essas estratégias de esvaziamento da universidade 

pública tiveram como principais consequências a baixa qualidade de formação e a 

desvalorização social. 

 

As universidades públicas federais sofrem, na verdade, processo de deterioração: 
tanto os montantes globais quanto percentuais dos gastos com as IFES, em relação 
os gastos com educação [...] A submissão da educação ao “mercado” completa um 
processo de inflexão ideológica em relação aos objetivos fundadores do estado 
nacional, e de democracia Política, em nome do “capital humano” (COGGIOLA, 
2004, p. 134). 

 

Mesmo diante da retirada gradativa de recursos do setor público, em especial, das 

universidades, ainda assim o BID apresentou em 2001 um relatório em que afirma que as 

universidades brasileiras têm um alto custo e seus benefícios são muito baixos para a 

sociedade. Os baixos benefícios, a que se refere o relatório, são detectados, segundo o próprio 

banco, a partir de três aspectos: baixas qualidades de ensino e pesquisa nas universidades; 

existência de um alto índice de evasão nas universidades, número pequeno de alunos para o 

quadro alto de professores; alto custo com salários de professores e funcionários e pouco 

investimento na infra-estrutura. De acordo com o BID as universidades latino-americanas 

                                                 
87   Nesse programa o governo injetou em 2004 um montante de 871 milhões em instituições privadas de ensino 
para abrir novas vagas no ensino superior. Ainda, com a renúncia fiscal foram 50 milhões que equivaleram a 100 
mil vagas ofertadas por essas instituições privadas. 
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foram incapazes de construir um sistema de recompensa pela boa produtividade e de punição 

pela improdutividade, o que provocou baixa qualidade nos serviços oferecidos. 

 

Por isso, os ataques contra a Universidade pública não consistem somente em 
permitir que ela seja privatizada no sentido econômico que o termo possui. 
Implicam também em favorecer que dentro dela se multipliquem relações de caráter 
privado, que nela se constituam domínios comandados por déspotas que pensam e 
ajam em espaço público com normas e regras que assumem dentro de seus lares 
(SANTOS, 2001, p. 163). 

 

No contexto atual da remodelação do capitalismo e da reforma universitária 

apresentadas, pelo governo em curso, a universidade brasileira vem sendo (re)direcionada 

para proporcionar aos seus alunos uma formação profissional adequada, inovadora e de 

qualidade para que possam atuar no mercado de trabalho. Esse modelo produtivista de 

educação não está presente no interior das universidades brasileiras somente agora, no século 

XXI, mas remonta há pelo menos meio século.  

É importante lembrar que, tal modelo de “universidade produtivista” foi sendo 

defendida pelos “senhores de negócios” desde a 2ª guerra mundial, e mais precisamente, de 

acordo com ROSSATO (2005), a partir de 1964 quando encontramos a defesa de uma 

universidade que se ajuste a uma formação para o mundo do trabalho, difundindo em suas 

matrizes curriculares a teoria do capital humano. Assim, a universidade passa a ser vista como 

um meio para a ascensão social, lugar para qualificar e competir pelas melhores vagas no 

mercado. 

O capitalismo neoliberal apresenta como suas principais características a redução 

do investimento em políticas sociais, o livre comércio, o jogo do mercado e a diminuição 

drástica dos direitos dos trabalhadores, no que se refere às conquistas trabalhistas e sociais. 

Assim, o jogo do mercado torna-se o fundamento da política neoliberal no sistema capitalista. 

No modelo neoliberal, exige-se da universidade uma reestruturação de sua condição de 

instituição formadora para tornar-se um campo específico de preparação de mão-de-obra 

qualificada para o mercado. 

Questões como essas podem parecer menores diante dos constantes ataques às 

universidades públicas, fazendo parecer que essas instituições são grandes gastadoras do 

dinheiro público, dando pouquíssimo retorno à sociedade.  “Torna-se comum, natural, a idéia 

de que o governo (e o povo por meio de seus impostos) investe muito e lucra pouco com as 

universidades públicas” (SANTOS, 2001, p. 161). 
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Para a solução dos problemas de inoperância e desperdício de recursos públicos 

nas universidades brasileiras, o BID apontou “o quadro das funções do ensino superior”, que 

deve levar em consideração a função ou o campo de trabalho e a formação para a elite 

intelectual, com pesquisa e ensino de alto nível, de acordo com as normas acadêmicas 

internacionais e o investimento para essa formação deve ser público e privado. 

Esses caminhos apresentados pelo BID, em nossa análise, nada mais são do que 

tentativas desesperadas do capital para o desmonte urgente da universidade e de seu caráter 

plural e combativo. É mais uma estratégia para aniquilar a autonomia universitária e privatizar 

o ensino superior a qualquer custo. 

Essa tentativa de mostrar caminhos para a superação da “inoperância” da 

universidade impulsionou movimentos internos, entre eles a parceira público-privada para os 

financiamentos de ensino e pesquisa. Para os dirigentes do Campus Universitário de Marabá, 

essa vocação é a exploração do minério da região. 

O que analisamos é que, no contexto do capitalismo em “roupagem” neoliberal, 

uma das atribuições fundamentais do Estado nacional diz respeito à sua auto-minimização, 

em face do livre jogo das leis da oferta e da procura. Deslegitima-se, pois, uma série de 

reivindicações e lutas populares no tocante à garantia de direitos, tanto nas esferas política e 

sócio-econômica.  

Como representante historicamente dos grupos e classes que se encontram no 

poder, o Estado dirige parte de suas ações para a manutenção da escola, mais especificamente, 

da universidade, no sentido de cumprir a meta de garantir sua hegemonia dentro da estrutura 

social.  

Desta maneira, exige-se da educação superior a capacidade de responder às 

transformações históricas e econômicas ocorridas no mundo contemporâneo. Para atender as 

exigências, foram estabelecidos projetos educacionais com o intuito de articular e determinar 

parâmetros, objetivos e princípios voltados para a produtividade e a exeqüibilidade.  

Portanto, os dilemas que surgiram ao longo da história da educação são frutos da 

luta de interesses entre as classes sociais. Se, por um lado, o projeto da classe trabalhadora 

exige mais do que a simples escolarização, por outro lado, o projeto das classes dominantes 

tem como preocupação central a qualificação para o trabalho, desprezando-se a condição 

humana dos sujeitos e limitando a oferta da educação, a fim de manter-se no controle social, 

assegurando seus privilégios.  

Na maioria das vezes, tanto numa perspectiva quanto em outra, os projetos 
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educacionais se materializam comumente no espaço escolar. No caso da universidade, 

encontramos em certa medida, adequação impositiva às exigências mercadológicas, 

especialmente no que se refere à qualificação de mão-de-obra para o mercado de trabalho88, 

para atender às demandas criadas pelo modelo produtivo pós-fordista, uma das 

responsabilidades da universidade vem sendo estabelecer no campo educativo formal, vários 

projetos educacionais que tenham como base a policognição tecnológica para a formação de 

trabalhadores num determinado padrão tecnológico.   

Nesta perspectiva, a educação escolar constitui-se em forte aliado de (re)produção 

das classes sociais e de suas ideologias, que as políticas educacionais implementadas pelo 

Estado concretizam os projetos definidos e articulados com modelos de governabilidade, o 

que implica na construção do conhecimento social, muitas vezes voltado unicamente para a 

produtividade econômica. 

Neste sentido, Chauí afirma que:  

 

Sabemos que a forma contemporânea do capitalismo, isso que foi convencionado 
chamar de neoliberalismo, tem, entre as suas várias características, uma muito, 
peculiar, que consiste em reduzir a política aos mecanismos econômicos, não a 
operação geral das forças econômicas. Não é isso. É a redução do político aos 
mecanismos diretos da economia, reduzir a economia à finança, identificar como 
jogo do mercado e considerá-lo: primeiro, o ponto final da história humana; 
segundo, a fatalidade como se não houvesse outro caminho, ele é a fatalidade 
necessária; e terceiro, como conseqüência, naturalizar a situação contemporânea do 
capitalismo de tal maneira que a desestruturação que esse modo de funcionamento 
do capital  provocou, que ele produziu, no interior da luta de classes com respeito às 
formas de organização e referência da classe trabalhadora, também sejam 
naturalizadas (CHAUÍ, 2001, p. 16). 

 

Assim, ao atender a chamada “vocação institucional”, a universidade responde, na 

verdade, ao apelo da parceria público-privada como resposta ao desmantelamento estrutural 

de uma instituição de ensino superior. Defende pois, que é preciso investimento nas áreas 

tecnológicas, o que só é possível a partir de um modelo de parceria, em que se coloca no 

centro das preocupações o mercado, a produtividade e a qualificação de mão-de-obra para o 

mundo do trabalho capitalista. “Por que todas as discussões que têm sido feitas a respeito da 

Universidade giram em torno do modo em que ela deva se relacionar com o mercado?” 

(CHAUÍ, 2001, p. 17).  

                                                 
88É interessante frisar, que o modelo de escolarização implantado no Brasil tem se mostrado incapaz de 
qualificar trabalhadores(as) dentro dos parâmetros dominantes exigidos como não tem conseguido garantir os 
interesses dos movimentos sociais por uma educação para a formação humana. 
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O desenvolvimento nacional não deve ser conduzido por uma lógica mercantilista, 

uma vez que aqueles que julgam fazer um bem a universidade, nada mais fazem senão 

destituí-la do seu escopo primordial, colocando-a nos parâmetros do modelo privatista, que se 

esconde através do discurso fatalista da competência e da produtividade, advertindo-se, 

ideologicamente que sem as parcerias público-privadas, a universidade não cresce, não faz 

pesquisa, não compra equipamentos modernos, não qualifica profissionais, não amplia sua 

oferta de vagas, não se moderniza, não responde à sua vocação e assim, a região não se 

desenvolve. 

Ainda podemos afirmar que, o sistema educacional reorganizado pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC), nas últimas décadas, fortaleceu o que Torres (1993) 

denominou de princípio da correspondência, em que os processos educativo e trabalho são 

formas de garantir a cada geração a reprodução das relações e das forças de trabalho, além de 

garantir a reprodução ideológica do serventilismo, da exclusão e da obediência civil. 

Destarte, o sistema educacional não é uma força independente na transformação 

da desigualdade ou da natureza do desenvolvimento pessoal, “há uma correspondência íntima 

entre as relações socais que governam a interação no local de trabalho e as relações sociais do 

sistema educacional” (TORRES, 1993, p. 12). Esta relação promove a correspondência entre 

as estruturas da universidade e do trabalho, acentuando o papel da educação nas contradições 

da produção e no processo de acumulação de capital, bem como na reprodução do status quo 

de cada classe, haja vista a função reprodutivista da escola, em todos os diferentes estágios do 

desenvolvimento histórico do sistema capitalista. 

Para compreender melhor o processo de reprodução na esfera da sociedade, 

recorre-se novamente a Torres (1993, p. 70) quando afirma que, a escola se limita ao papel de 

confirmar e de reforçar o habitus de classe, ou seja, tem a responsabilidade de legitimar 

escolarmente o que em grande parte se adquiriu pelo modo de assimilação e entronização da 

ideologia vigente, desde o nascimento até a idade adulta. Entretanto, é preciso reforçar e 

garantir que os valores reproduzam-se naturalmente. A chamada seleção cultural refere-se ao 

capital cultural das famílias dominantes que possuem o patrimônio cultural mais próximo 

daquele inculcado nas pessoas pela escola. 

A formação humana que deveria ser uma especificidade da universidade, torna-se 

uma especificidade da crise do capitalismo, articulando-se a partir de um modelo que pode ser 

assim representado: reestruturação econômica determina a nova organização do trabalho e a 

qualificação do trabalhador, impondo cada vez mais a necessidade de ampliação da 
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escolarização. Realiza-se, pois, um ciclo de formação que se fundamenta: 1) no saber em 

trabalho; 2) na formação em trabalho; 3) na policognição tecnológica, i.e., no trabalhador 

multiqualificado e multifuncional; e 4) em uma fórmula que podemos representar do seguinte 

modo: Qualidade Total + Flexibilidade + Criatividade + Trabalho Integrado em Equipe = 

Produtividade (ou Rentabilidade). 

Em termos de polivalência do trabalhador é preciso levar em conta: boa formação 

geral, lealdade, responsabilidade e capacidade de perceber o fenômeno em processo. No 

entanto, aqui não são denominados os fundamentos científicos intelectuais subjacentes às 

diferentes técnicas produtivas modernas. Neste processo, a educação superior e o 

conhecimento científico são reduzidos a meros fatores de produção e, como era de se esperar, 

alheios às relações de poder. Esses modelos de universidades produtivista e utilitarista se 

reafirmam nas quatro versões apresentadas pelo governo atual para a reforma universitária. 

Para Lima, 

 

a reformulação da educação superior que está organizada pelo governo Lula da Silva 
encontra-se inserida em um processo mais amplo de reordenamento do estado 
capitalista, considerado como umas das principais estratégias da burguesia 
internacional para o enfrentamento da crise estrutural do capital. Esse processo, 
parte da “contra-revolução preventiva” em curso, atravessou o governo Cardoso, 
quando  a educação foi incluída no setor de atividades não-exclusivas do Estado, e 
está sendo aprofundada no governo Lula da Silva, por meio de uma nova geração de 
reformas neoliberais (LIMA, 2006, p. 35). 

 

Para compreender a dinâmica em que está inserida a universidade, a partir do 

projeto de reforma universitária do atual governo, é necessário compreender as principais 

diretrizes apontadas para a reformulação da educação superior. Entretanto, nosso maior 

interesse centra-se em entender o escopo dessa reforma e analisar os desdobramentos da Lei 

nº 11.079/2004 que define e estabelece normas para a consolidação de parcerias público-

privadas no âmbito da administração pública. “No mesmo sentido, não podemos analisar essa 

reformulação desconectada do conjunto de políticas elaboradas, difundidas e monitoradas 

pelos organismos internacionais do capital para os países periféricos” (LIMA, 2006, p. 37). 

Umas das principais questões nas análises de Lima (2003) e Jacob (2006) 

referem-se à questão das PPP nas universidades que estão relacionadas à noção da educação 

enquanto um bem público. Nesse sentido, a palavra “bem”, no contexto dos documentos 

apresentados na reforma, cria bases políticas e jurídicas para a diluição das fronteiras e limites 

entre o público e o privado que, como mostramos anteriormente, apresenta limites tênues na 
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economia, na política e na história da constituição da nação brasileira. Assim,  

 

Se a educação é um “bem público” e as instituições públicas e privadas prestam esse 
serviço público ( não estatal), está justificada a alocação de verbas públicas para as 
instituições privadas e o financiamento privado das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão das instituições públicas (LIMA, 2006, p. 37). 

 

 

A educação como bem público é, de fato, a afirmação da educação como 

mercadoria que deve estar à disposição de todos, em um grande e promissor mercado 

educacional. “O termo bem, nesse caso, articula-se à idéia de propriedade, de algo que pode 

ser trocado, vendido, acumulado, mais do que um sentido eminentemente político” (CÊA, 

2006, p. 53). 

Aparentemente, ocorreu a naturalização da privatização interna nas IFES89, pela 

diversificação de convênios, consórcios e parcerias que estimuladas e acordadas. Entretanto, 

essa aparente conformidade com a história contada e imposta ao imaginário social não 

representa de fato o sentimento da maioria das comunidades acadêmicas de cada IFES no 

país. Pode ser destacado a resistência de muitas IFES à aceitação passiva das PPP como fato 

inequívoco e promissor para o avanço da pesquisa, do ensino, da extensão e para a 

democratização do acesso à universidade. 

A relação público-privada na educação brasileira não é um acontecimento recente. 

O fato de o Estado não assumir a educação como um serviço público, uma atividade 

prioritária, deixou-a vulnerável às pressões de grupos e interesses privados (PINHEIRO, apud 

SOUZA, 2006, p. 139). 

Para Lima (2005), a concepção privatista da educação superior é o símbolo de um 

privatismo exaltado, seja por meio de ampliação do número de cursos privados, ou por meio 

da privatização interna das universidades públicas. Além disso, é preciso reconhecer que o 

estabelecimento de parcerias público-privadas significa que será preciso garantir a produção 

de conhecimento científico de acordo com as exigências de lucratividade do setor privado. 

A reconfiguração das relações entre o público e o privado presente na reforma 

universitária do governo Lula refere-se à indefinição dos limites entre as entidades públicas e 

privadas. “Dessa forma, as fronteiras entre o público e o privado, tão dissolvidas pelas 

práticas e ideologias neoliberais, tornam-se ainda menos identificáveis” (CÊA, 2006, p. 64). 

                                                 
89  Instituições Federais de Ensino Superior. 
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O projeto de reforma da educação superior do governo Lula foi iniciado em 2003.  

Nesse percurso, vários dispositivos90 institucionais foram apresentados e incorporados ao 

projeto maior de reforma universitária em curso. Segundo Neves, “esse projeto é, pois, 

essencialmente privatista. Para ele, a educação superior, considerada como um “bem público”, 

deve ser ministrada diretamente pelo aparato estatal e por seus parceiros, sob sua supervisão 

(2006, p. 99).  

Esvaziado do sentido de formação acadêmica, para a compreensão da 

complexidade social, o sentido proposto está exclusivamente centrado na compreensão de 

uma educação utilitarista voltada para atender às demandas emergentes dos setores produtivos 

em todas as suas dimensões e inovações. 

Sendo assim, a reforma da educação superior deve ser entendida a partir de seu 
caráter contraditório, que une, a um só tempo, marcas de permanência e mudança: a 
expansão do acesso das classes trabalhadoras ao ensino superior é coetânea da 
desqualificação  desse nível de ensino, principalmente pela descaracterização da 
educação superior (especialmente  a universidade) como espaço de produção e 
socialização do conhecimento técnico-científico; ou seja,  a manutenção da 
educação como um dos distintivos de classe é condição de mudanças a serem 
introduzidas nos sistemas de ensino no sentido de sua expansão (NEVES, 2006, p. 
45). 

 

Há aqueles que defendem a reestruturação da universidade e a superação do 

modelo denominado “erudito”, em defesa de um modelo “produtivista e pragmático” de 

formação de cidadãos. É necessário compreender a dimensão produtivista imposta à 

universidade, os caminhos por ela percorridos até aqui e o jogo mercadológico da sociedade 

capitalista, é a partir dessa compreensão que teremos possibilidades de retomar o projeto de 

universidade como espaço de excelência da formação humana e de contribuição à 

transformação da sociedade capitalista em uma sociedade justa e democrática. 

Se dermos o assentimento à razão pragmática e cínica dos (neo)liberais, a 

universidade não será nada mais do que um mero espaço de reprodução das relações sócio-

econômicas vigentes, uma vez que deverá se enquadrar constantemente nas demandas do 

mercado, principalmente naqueles momentos em que o capitalismo se metamorfosear e, 

assim, precisar de novas formas para continuar exercendo o seu controle sobre a força 

produtiva dos trabalhadores. 

                                                 
90  Sistema Nacional de Avaliação (SINAES), Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; Lei nº 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, de incentivos à inovação e às pesquisas científica e tecnológica no ambiente produtivo; Lei 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, a instituição  de normas gerais para a licitação e contratação de a parceria 
público-privada no âmbito da administração pública.; Lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005 que institui o 
Programa de Universidade para Todos (PROUNI), entre outras. 
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5.2 O Campus de Marabá e a formação de mão-de-obra: as exigências do 

novo/velho mercado produtivo capitalista 

 

No debate sobre a universidade produtivista no ideário neoliberal temos que para 

além das análises gerais do contexto nacional em que se encontram a universidade pública, 

analisar a configuração deste modelo de universidade no Campus Universitário de Marabá. 

Discutindo a função social da Universidade e suas novas redefinições que vão sendo 

estabelecidas pelas transformações do capitalismo contemporâneo.  

Ao fazer tal afirmação, desvelamos o caráter transformador e ativo da 

universidade na esfera pública e a implicação da sua constituição enquanto lócus de 

(re)produção do conhecimento. Isso introduziu no Campus um sentimento de modernidade 

alcançado através da produção da “ciência” associada ao desenvolvimento da região. 

Este desenvolvimento nos campos educacional e cultural ocorre com a 

implantação da universidade na região sudeste do Pará. A partir disso, conduz-se um processo 

de formação e qualificação profissional, dada a especificidade da apropriação dos saberes 

historicamente produzidos na sociedade. Desta forma, concordamos com Chauí (2003), 

quando afirma que: 

 

A universidade é uma instituição social e como tal exprime de maneira determinada 
a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo. Tanto é assim 
que vemos no interior da instituição universitária a presença de opiniões, atitudes e 
projetos conflitantes que exprimem divisões e contradições da sociedade. Essa 
relação interna ou expressiva entre universidade e sociedade é o que explica, aliás, o 
fato de que, desde seu surgimento, a universidade pública sempre foi uma instituição 
social, isto é, uma ação social, uma prática social fundada no reconhecimento 
público de sua legitimidade e de suas atribuições, num princípio de diferenciação, 
que lhe confere autonomia perante outras instituições sociais, e estruturada por 
ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a 
ela (CHAUÍ, 2003, p. 01). 

 

Ao se conceber a universidade como um espaço que representa o engendramento 

das relações presentes na sociedade, ela também se torna lugar do debate e, ao mesmo tempo, 

da representação da sociedade no seu cotidiano. A universidade é um espaço de apropriação e 

re-elaboração de saberes, normas e valores, sendo por isso caracterizada pela excelência de 

produção de discursos críticos e de uma compreensão crítica da realidade que se articula com 

a ampliação da luta por direitos sociais negados à população menos favorecida.  

Para muitos docentes, as universidades públicas brasileiras deveriam ser “sérias” 
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na incorporação do desenvolvimentismo economicista ao gosto do modelo americano. Assim, 

Vaidergorn (2001) apresenta uma análise crítica em torno de tal concepção de universidade, 

ao afirmar que:  

A educação superior, distintamente da básica (fornecedora da mão-de-obra 
treinável), é estratégica, dentro dessa concepção de modernidade globalizada. Um 
dos fundamentos da inserção no mundo competitivo atual é o domínio e a produção 
do conhecimento, que passam a ser um bem, identificando-se aí um dos papéis a que 
se destinam as universidades. Considerando extensão da educação universitária 
como um indicador de competitividade, a importância que toma para os governos 
pode ser um índice de comparação entre países desenvolvidos, "emergentes" e em 
desenvolvimento, e pode mostrar também um dos motivos que a modernidade 
estaria mais próxima de alguns e mais distante de outros países (VAIDERGORN, 
2001, p. 08). 

 

 

Isso significa dizer que, se a instituição educativa não atender ao modelo 

instaurado pelo paradigma da modernidade capitalista que exige novos padrões produtivos, 

ela irá produzir o discurso de inferioridade e de subordinação, ou seja, aquilo que é não é 

efetivamente qualificado como eficiente. No caso do Brasil, o parâmetro é o modelo 

educacional norte-americano e europeu. Entretanto, para Chauí: 

 

A “qualidade” é definida como competência e excelência, cujo critério é o 
“atendimento às necessidades de modernização da economia e desenvolvimento 
social”; e é medida pela produtividade, orientada por três critérios: quanto uma 
universidade produz, em quanto tempo produz e qual o custo do que produz. Em 
outras palavras, os critérios da produtividade são quantidade, tempo e custo, que 
definirão os contratos de gestão. Observa-se que a pergunta pela produtividade não 
indaga: o que se produz, como se produz, para que ou para quem se produz, mas 
opera uma inversão tipicamente ideológica da qualidade em quantidade (CHAUÍ, 
1999, p. 1).  

 

 

A reflexão de Chauí (1999), em torno da produção do conhecimento na 

universidade, coaduna com as análises de Sguissardi, quando afirma que: 

 

Jamais como hoje a universidade foi pensada como parte da economia. Jamais como 
hoje o conhecimento, a ciência e a tecnologia foram tão valorizados como 
mercadoria capital a ser apropriada hegemonicamente pelas grandes corporações 
globalizadas e no interesse dos países centrais. Se o diagnóstico neoliberal aponta a 
falta de competitividade como a grande fragilidade da economia, na crise do Estado 
do Bem-Estar, é essa característica-chave da empresa econômica e do mercado que, 
aos poucos, vai se implantando na universidade e tornando-se constitutiva de sua 
identidade. A idéia de uma universidade organizada e gerida nos moldes 
empresariais, trabalhando com uma semi-mercadoria no quase mercado educacional, 
está cada vez mais presente no discurso e nas práticas oficiais das políticas públicas 
de educação superior (SGUISSARDI, 2005, p. 25). 



146 

 

Dessa forma está diante de um grande desafio: retomar a universidade enquanto 

instituição social, a qual contribui efetivamente para o desenvolvimento social dos sujeitos, 

mantêm autonomia das redes do mercado e pode definir seus próprios caminhos, sem curvar-

se aos ditames da teoria produtivista neoliberal. 

A reconfiguração do capital e a entrada frontal da parceria público-privada nas 

universidades, no final do século passado, impulsionaram um movimento crescente dos 

docentes em torno da construção de uma universidade operacional91 de qualidade, pragmática 

e centrada na formação profissional. Isso, obviamente, não é algo novo nas universidades 

brasileiras, como afirma Cunha (1983), a universidade pós-68 também foi marcada por um 

viés altamente desenvolvimentista e taylorista92.  

Entretanto, essa questão se agrava neste momento histórico, de um lado a lógica 

educacional na universidade se assenta nesse viés93, de outro, a precarização e o abandono 

dessa instituição pelo poder público central abriram as portas para a iniciativa privada na 

educação superior.  Na prática, isso significa desqualificar a educação pública em nome do 

avanço privatista nesse nível de ensino. 

Atualmente, é comum na universidade a preocupação com o mercado de trabalho. 

A maioria dos docentes associa a formação universitária à formação profissional técnica. Mais 

uma vez a exigência do mercado vai determinando o quê se forma e para quê se forma na 

universidade. Sobre isso, Chauí afirma que: 

 

 

Adaptando-se às exigências do mercado, a universidade alterou seus currículos, 
programas e atividades para garantir a inserção profissional dos estudantes no 
mercado de trabalho, separando cada vez mais docência e pesquisa. Enquanto a 
universidade clássica estava voltada para o conhecimento e a universidade funcional 
estava voltada diretamente para o mercado de trabalho, a nova universalidade 
operacional, por ser uma organização, está voltada para si mesma enquanto estrutura 
de gestão e de arbitragem de contratos (1999, p. 3). 

 

 

                                                 
91 Termo utilizado por Chauí (1999). 
92Na concepção taylorista (a cada homem um lugar certo na produção visando aumentar a produtividade), o 
trabalho foi dividido em tarefas elementares, de forma a controlar os mínimos movimentos dos trabalhadores. As 
atividades assim parceladas, extremamente especificadas e simples, negavam o conhecimento do todo ao 
trabalhador.  
93  Como um novo modelo de gestão de trabalho, o Toyotismo, apresenta atividades mais integradoras, as quais 
demandam um perfil de trabalhador que demonstre um conhecimento mais amplo do processo de trabalho; um 
trabalhador flexível, com capacidade de tomar decisões, com habilidades para resolver problemas, um 
trabalhador chamado de polivalente e  multifuncional. 



147 

 

Há certa crença na hegemonia do mercado sobre a universidade e seus princípios. 

Para alguns docentes e gestores, dada à realidade do capitalismo monopolista, ela fica, em 

certa medida, à mercê das exigências mercantilistas, sem alternativas, sem poder fugir dessas 

exigências. Desta forma, à medida que os professores passam a compreender a universidade 

dentro da esfera produtiva do capital, eles não conseguem mais dissociar o fazer pedagógico 

da lógica capitalista de preparação de mão-de-obra para atender a demanda do mercado.  

A insuficiência das análises docentes sobre tal questão se assenta numa 

compreensão, ainda em construção, do papel da universidade na formação de sujeitos 

emancipados. Talvez para a maioria dos professores, de fato, ao formar profissionais 

qualificados, a universidade tenha cumprido de forma precípua sua finalidade pedagógica.  

Mesmo reconhecendo a exigência premente do mercado, ainda permanece na 

universidade pública certa preocupação com a formação humanística dos alunos, se por um 

lado a universidade prepara para o mercado de trabalho seus egressos, por outro, não pode 

prescindir de também formá-los em dimensão crítica. A formação de sujeitos emancipados e 

críticos se faz notar mais claramente nas disputas ideológicas e políticas dentro das unidades 

acadêmicas. Nesse ambiente de emancipação e formação de sujeitos críticos, torna-se 

necessário que docentes comecem a articular um olhar atento ao papel da universidade 

enquanto lócus fundamental da formação humana. 

 

Se nada for feito para estancar esse movimento, a Universidade, deixando de ser o 
"santuário do saber", tal como aponta Wolf (1993), terminará perdendo a 
identificação de seu papel social, levando consigo a liberdade acadêmica, que se 
limitará às opiniões politicamente aceitáveis nos círculos do poder, aproximando-se 
perigosamente de um autoritarismo disfarçado mesmo de consenso 
(VAIDERGORN, 2001, p. 8). 

 

 

Neste momento a parceria público-privada dentro das IFES significa o início de 

um processo de reestruturação da gestão institucional, didático-científica e política, para o 

pleno atendimento das exigências impostas pela lógica neoliberal, especialmente no que se 

refere à qualificação de mão-de-obra para o mercado. Para atender tais demandas do capital, 

uma das responsabilidades impostas à universidade tem sido estabelecer vários projetos 

educacionais que tenham por base a policognição tecnológica para a formação de 

trabalhadores dentro de um determinado padrão produtivo, com financiamento de instituições 

nacionais e estrangeiras. 

Esse movimento interno, em muitos aspectos, tem sido internalizado por um 
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grupo hegemônico dentro das universidades públicas. Esse processo não  

 ocorre de forma homogênea e harmoniosa, como têm esperado os governos social-  

democratas. Em nossa análise, observamos a disputa de dois grandes projetos no interior da 

universidade. De um lado, o modelo toyotista-pragmático, de formação exclusivamente 

técnica e profissional. De outro, o modelo emancipatório que se sustenta pelo princípio da 

formação de sujeitos esclarecidos, emancipados, que (re)construam a sociedade 

contemporânea com base na igualdade, justiça e liberdade. 

 

5.3 A universidade e a formação de profissionais para o mercado de 

trabalho  

  

Apresentamos neste item reflexões das exigências do novo/velho mercado 

produtivo capitalista para a universidade; observamos em que medida os professores tentam 

ajustar pedagogicamente os cursos universitários para atender a essas exigências. 

Consideramos que tais exigências não são apenas uma fase extemporânea pela qual a 

universidade passa, pelo contrário, é de fato constituição de uma universidade produtivista 

que objetiva em curto prazo qualificar mão-de-obra para atender as demandas emergentes do 

mercado capitalista. 

Antes de entramos na análise desta nova reconfiguração da universidade, 

julgamos necessária nota introdutória das transformações do modelo capitalista, sua condução 

no processo de exploração da força de trabalho e de sua reprodução ideológica sem 

contestação pelos centros de formação, em especial, pela universidade. 

No sistema de produção capitalista, uma das metas centrais é o aumento da 

produtividade, maximização do lucro com minimização dos custos, com vistas ao aumento a 

mais-valia. Nessa perspectiva, o objetivo do capital foi e ainda o é, a sua maior expansão, o 

que leva maior exploração da força de trabalho. 

Dentre as várias formas de obtenção da mais-valia capitalista, tem-se como 

instrumento eficaz a divisão social do trabalho. Assim, o capitalismo introduziu modificação 

na organização do trabalho, do modelo manufatureiro para formas de cooperação mais 

complexas, com as quais se separa as operações e cada trabalhador passa a realizar tarefas 

parciais e específicas. Dessa forma, fragmenta o trabalho, alienado o trabalhador, cuja visão 

de sua condição é ofuscada. 
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Uma das formas de gestão capitalista usada na divisão social do trabalho foi o 

taylorismo, que iniciou no final do século XIX e abrange o século XX. No processo de 

produção taylorista, a cada homem é dado um lugar certo na produção, visando aumentar a 

produtividade para atender as exigências desse novo paradigma produtivo. O trabalho foi 

dividido em tarefas elementares para o controle dos mínimos movimentos dos trabalhadores.  

À medida que o taylorismo foi implantado em quase todos os países, 

desenvolveu-se uma nova proposta de gestão de produção: linhas de montagem, processo 

denominado fordismo, logo incorporado ao modelo.  

A adoção desses métodos trouxe um paradoxo: ao tempo em que aumentou a 

produção e o consumo, trazendo massas de produtos industriais para o trabalhador, o trabalho 

se tornou monótono e repetitivo. Assim, a organização do trabalho baseado no taylorismo-

fordismo permitiu a incorporação dos avanços tecnológicos surgidos no final do século XX, 

absorvendo um contingente de trabalhadores pouco escolarizados. 

A estrutura ocupacional é representada por um número de trabalhadores 

qualificados ligados à gerência do processo; outro pequeno número está em áreas 

intermediárias; e há um grande número de trabalhadores que são despojados de 

conhecimentos mais globais, desempenhando quase sempre atividades rotineiras, mecânicas e 

alienadoras. 

Dentro desse contexto, a educação escolar é fruto de uma sociedade de práticas 

sociais de trabalho fragmentadas, contribuiu para inculcar essa divisão parcelada através da 

hierarquia escolar, do professor autoritário, da educação bancária, nas atividades rotineiras e 

repetitivas em sala de aula e nos conteúdos curriculares que impossibilitam a aprendizagem 

significativa. 

Assim, o modo de produção taylorista-fordista mostrou-se, ao longo dos séculos, 

instrumentos eficazes para as empresas. Esse cenário começa a sofrer alterações no final da 

década de 1970 pelo uso da informática, da microeletrônica e das telecomunicações. Com 

essas transformações entramos em uma nova era da humanidade.  

As alterações nas relações e na organização do trabalho apontam na direção da 

substituição do paradigma tyalorista-fordista por um modelo com características de maior 

flexibilidade das linhas de produção, menor tempo de fabricação e comercialização. Entra 

então, em cena o Toyotismo, com atividades integradoras as quais demandam um perfil de 

trabalhador que demonstre conhecimento amplo do processo de trabalho; um trabalhador 

flexível, com capacidade de tomar decisões e de adaptação às mudanças, com habilidades 
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para resolver problemas, um trabalhador multifuncional.  

Assim, execra-se o trabalhador especializado e engendra-se o tarefeiro. Os 

trabalhadores têm que estar prontos para o desempenho de novas tarefas e a se mover pela 

empresa em rotação, sem delimitação de posto, tarefa ou lugar no processo de trabalho. Os 

trabalhadores estão habilitados a ocupar qualquer lugar em qualquer tempo, onde a gerência 

possa requerê-los (OLIVEIRA, 2004, p. 36). 

Como demonstra Kuenzer, referindo-se à pedagogia da fábrica: 

 

Se o trabalhador é qualificado, conhece o processo em sua totalidade, conhece a 
máquina e os princípios que regem seu funcionamento, ou seja, se ele domina a 
ciência que a máquina incorpora, estabelece-se outro tipo de relação, que lhe permite 
dirigir o trabalho, e não ser dirigido por ele. [“...] é pela não democratização do 
saber sobre o trabalho que se reforça a exploração dos que dominam a ciência (e o 
capital) pelos quais não a dominam” (1996, pp. 193-194).  

 

Frente aos novos desafios impostos, surgem consequências dramáticas para o 

trabalhador com baixo nível de escolaridade, quando busca a todo custo os cursos aligeirados 

oferecidos pela grande massa de centros profissionalizantes, os quais se aproveitam do 

desespero do trabalhador para entrar ou mesmo se manter no mercado de trabalho. Vemos 

todos os dias um número maior de empresas oferecendo cursos profissionalizantes, que dão 

falsa garantia (no mercado não existe lugar para todos) de inserção do trabalhador no mercado 

de trabalho.  

Face aos impactos das inovações tecnológicas que afetam o emprego, a 

organização e a gestão do trabalho, começa-se a perceber a urgência de reformas em todas as 

esferas da vida social. Justamente nesse ponto que se faz presente a necessidade de 

reconstrução de nosso sistema educacional.  

A falta de esclarecimento teórico da relação educação-trabalho começa com a 

identificação da educação somente como educação escolar, lugar institucionalizado do 

processo educativo. No entanto, quando se discute a relação existente entre educação-

trabalho, cai-se geralmente em dois tipos de questão. De um lado, o ensino profissionalizante; 

de outro lado, discute-se a necessidade de aliar ensino humanista com ensino técnico e critica-

se a dicotomia que teima em se perpetuar. Assim, a questão deve ser colocada com a inversão 

dos termos trabalho e educação porque é o trabalho a atividade humana fundamental, que 

envolve as relações sociais.  

Na década de 1960 a teoria do capital humano trouxe uma concepção de trabalho 
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e educação reduzida à profissionalização. Educar para o trabalho, preparar o trabalhador para 

atender ao mercado, apontando a educação como fator determinante para a superação dos 

problemas nacionais.  

Nessa aproximação estrutural entre escola e trabalho, surge uma concepção de 

educação para o trabalho, os cursos profissionalizantes, ou escola da sociedade capitalista, que 

tem a função de produzir um novo tipo de homem, de ser a escola do trabalho, de reeducar no 

hábito da disciplina – disciplina do tempo, da economia, do esforço. Um dos lemas de sua 

ideologia é o de “quem se esforça vence na vida sempre”. 

Do ponto de vista histórico apenas secundariamente as práticas educativas têm 

dimensões estruturantes na sociedade. De modo que o avanço na democratização da escola só 

se viabiliza mediante o avanço na democratização das demais relações sociais. Assim, não se 

trata de definir as funções sociais da escola, mas de pesquisar quais são as forças sociais que a 

estruturam da maneira como existe. 

Sendo assim, os modelos de organização do trabalho no taylorismo-fordismo-

toyotismo são fortes mecanismos usados pelo capitalismo para alienação do homem. A 

escola, sendo parte dessas relações sociais, contribui para realimentar essa alienação. Um dos 

mecanismos usados por ela é a educação tradicional, que contribui para uma formação 

alienante, que tem como característica colocar a vida humana na zona da penumbra. 

Com base nos princípios da qualificação para o mercado de trabalho mudou 

sensivelmente a reconfiguração da formação exigida pelos setores produtivos; exige-se do 

sistema educacional correspondência imediata na qualificação profissional diversificada, no 

caso da universidade as exigências se ampliam para o modelo de profissional 

policognitariado.  

A compreensão da dinâmica social em que está inserida, em que medida a atuação 

da universidade está relacionada com a qualificação de mão-de-obra para o mercado de 

trabalho, deve ser uma preocupação fundamental para compreendermos a mudança no 

estatuto da autonomia universitária e a ampliação de parcerias entre a universidade e o setor 

produtivo nacional. Ou seja, iniciou-se um processo de construção da universidade-empresa 

demarcada pelo jogo de interesses das grandes empresas na qualificação profissional seus 

trabalhadores via ensino superior94.  

Essa configuração da relação entre a universidade e empresas não é fato novo para 

a universidade pública. A partir da lei 11. 079/2004 essa relação tem demarcada por um 
                                                 
94  No caso, das universidades públicas brasileiras, a Unicamp foi pioneira deste modelo de universidade-
empresa.  
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engendramento entre o público e o privado afetado a vida universitária. 

No caso específico do Campus Universitário de Marabá, a partir dos excertos 

retirados dos questionários respondidos pelos docentes, há uma inquietação com a parceria 

entre universidade e mercado, ao mesmo tempo em que se preocupam com questões 

relacionadas à qualidade dos cursos de graduação, à formação crítica dos graduandos e ao 

retorno da universidade para a comunidade local.  

 

A Universidade Federal do Pará, no meu entendimento, ela é de extrema 
importância para esta região. Só pra gente ter uma idéia, diria que o que esta região 
desenvolveu principalmente aqui no município de Marabá e adjacências está 
associado em grande parte a atuação da universidade, como essa se desenvolveu e 
vice-versa. O que a universidade conseguiu desenvolver, ajudou os municípios a se 
desenvolverem. Pra você ter uma idéia melhor, ainda, há 10 anos os professores que 
davam aula nas escolas eram professores que só tinham o segundo grau, a maioria. E 
hoje quase todos são formados pela a universidade federal do Pará e também pela 
Universidade Estadual, mas, mais ainda pela Federal do Pará (Professor M). 

 

Nas afirmações do professor M é evidente a compreensão do importante papel nas 

formações humana e profissional atribuída à universidade em termos de contribuição para o 

desenvolvimento da região. Neste caso, a universidade passa a representar a ascensão social e 

a mudança do status quo dos sujeitos que nela ingressam. Uma forma de mobilidade social, 

para aqueles que são das camadas populares e a percebem como única oportunidade de 

ingressar no mercado de trabalho, obter êxito profissional e pessoal.  

A ampliação desta visão e sua mistificação são fortalecidas pela compreensão das 

possibilidades que a universidade tem diante da realidade e por ser uma instituição que presta 

serviço à comunidade. Assim, deixa-se de se compreender a universidade como instituição 

social e passa-se a concebê-la somente como instrumento de qualificação de força de trabalho 

e como co-responsável pelo desenvolvimento regional. 

Para a professora D há uma preocupação com a qualidade da formação oferecida 

no espaço institucional, que implicam no reajustamento dos projetos pedagógicos dos cursos 

de graduação do Campus Universitário de Marabá, a partir dos dados referentes à qualidade e 

à eficácia, uma vez que o discurso da Qualidade Total na Educação marcou a década de 1990, 

traduzindo-se na eficácia da educação escolar e encontra-se ainda em voga na atualidade. Essa 

preocupação se acentua no discurso da entrevistada quando diz: 

 

Agora eu penso também... Não sei se a qualidade do profissional que sai da 
universidade é aquela da qualidade esperada. Por que não é só deficiência do 
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professor, é a qualidade do ensino. De certa forma está muito mal estruturado ainda. 
Seja por falta de políticas públicas, seja por falta de dinheiro. Ou seja, tem sala de 
aula, tem 10 anos de curso de direito nessa universidade aqui, e esse ano de 2006 
que chegou um quadro magnético. As carteiras ainda estão neste nível entendeste? 
Então, isso quer dizer que a qualidade da educação ainda passa pelo fornecimento 
desta educação, desta qualidade (Professor D). 

 

A preocupação com a qualidade da educação universitária certamente não é 

prerrogativa somente dos professores dos cursos da área de humanas, é também dos 

professores de outras áreas do conhecimento, em especial, da área tecnológica. Esses 

professores revelam preocupação primordial com a qualidade voltada à formação de 

profissionais altamente qualificados e competitivos para o mercado e o que agregam em sua 

formação relaciona-se com o que Frigotto (1997) chamou de ciclo de formação que se 

fundamenta: 1) no saber em trabalho; 2) na formação em trabalho; 3) na policognição 

tecnológica e no trabalhador multiqualificado e multifuncional. 

À medida que passamos a ouvir os professores das áreas de exatas e naturais, 

percebemos que o foco da preocupação deixa de ser a formação propedêutica e humanista e 

passa a ser a formação administrada, pragmática e funcional, com formação técnica por 

excelência, pautada na eficiência e qualidade. Assim, ao analisarmos a entrevista do professor 

M, o termo “mercado” aparece enfaticamente como foco central da formação do aluno 

universitário: 

A diversidade de pessoas que entram no mercado, a diversidade que o mercado está 
demandando a cada dia, a universidade também precisa se adequar a este contexto. 
Portanto, as universidades hoje em dia, estão mesmo pagando, estão se tornando 
mais regionalizadas, para atender as demandas, locais. Então, a universidade é uma 
das maiores formadoras de profissionais, ela é que está formando pessoas para a 
região. A federal, por exemplo, é de cunho social, ela é sustentada pela sociedade, 
ela tem que dar este retorno, não só na parte profissional, mas, também na 
tecnologia, tecnologia, não só nas áreas de engenharia, mas, também social, na área 
social. (Professor E). 

 

O professor E enfatiza sua preocupação com o mercado, as metamorfoses e as 

exigências atuais. Ao afirmar que, a universidade deve dar retorno social, refere-se 

principalmente à formação de profissionais mais qualificados para atuarem no mercado 

regional. Isso implica no que Marilena Chauí denominou de criação da universidade 

operacional, em que: 

A passagem da universidade da condição de instituição à de organização, insere-se 
nessa mudança geral da sociedade, sob os efeitos da nova forma do capital, e 
ocorreu em duas fases sucessivas, também acompanhando as sucessivas mudanças 
do capital. Numa primeira fase, tornou-se universidade funcional; na segunda, 
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universidade operacional. A universidade funcional estava voltada para a formação 
rápida de profissionais requisitados como mão-de-obra altamente qualificada para o 
mercado de trabalho (1999, p. 3).  

 

No conjunto das falas dos professores, quanto às suas análises sobre a 

universidade, percebemos que o ensino superior não atende ao mercado com qualidade na 

formação de seus egressos; seu projeto institucional está defasado e, frente a isso, há de se 

mudar o ritmo acadêmico para atender as exigências e demandas do mundo produtivo. Então, 

é necessário adequar a universidade ao mercado. 

O professor P inicia seu discurso sobre a universidade, apresentando uma 

comparação entre as universidades brasileiras e as norte-americanas. Ele assenta seu discurso 

na preocupação de constituir uma universidade operacional na região, sustentada no binômio 

qualidade/eficiência, prepara e qualifica para o mercado de trabalho, para solucionar 

problemas da sociedade capitalista. No discurso desse professor, evidencia-se a idéia da 

produção de ciência para a superação dos problemas sociais sem o conflito e a contradição 

próprios das lutas de classes, em uma sociedade hierárquica e desigual, tal quais as norte-

americana e brasileira. A visão de educação superior solucionadora dos problemas sociais via 

tecnologia, pode ser compreendida na análise desse professor: 

 

Penso que a universidade tem um papel permanente: gerar saber de nível superior 
para viabilizar o funcionamento da sociedade. Esse papel se manifesta de forma 
diferente, conforme o tipo de sociedade que se deseja. Nos Estados Unidos a 
universidade desempenhou uma função-chave na construção da sociedade de 
consumo, na defesa da potência econômica e militar norte-americana. Na África do 
Sul, a universidade branca serviu competentemente para viabilizar a elevação do 
nível de vida dos brancos e manter o sistema do apartheid funcionando. Em países 
da Europa, as universidades são instrumentos da dinâmica da economia. Através do 
mercado, elas conseguem oferecer mão-de-obra e pesquisas para consumidores e 
empresas. Em Cuba, com prioridades definidas pelo Estado, a universidade tem por 
papel solucionar os problemas de educação e saúde das massas, produzir 
conhecimento para uma nação acuada. No Brasil, como certamente na Rússia de 
hoje, a universidade não dispõe de um projeto, nem de prioridades definidas pela 
sociedade (Professor P). 

 

O movimento da globalização da economia gerou no interior das instituições 

educativas o que denominamos de “complexo de subordinação e de eficiência”95. Do ponto de 

vista dos senhores de negócio96, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a 

                                                 
95  No momento estamos tentando construir um campo teórico que explique o que denominou-se de complexo de 
subordinação e eficiência nas universidades no atual momento histórico. 
96  Expressão usada por Frigotto (1997) para designar os atuais capitalistas, entre os quais os que atuam no 
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universidade brasileira97 não atende ao modelo instaurado pelo paradigma da modernidade 

capitalista que exige novos padrões produtivos. Desta forma, seu projeto de formação 

encontra-se defasado, com necessidade de mudanças e reestruturações emergenciais. Essas 

mudanças estão sendo levadas a cabo pelo governo Lula através da Reforma Universitária98. 

Esta reforma apresentada pelo atual governo tem (re)direcionado a universidade 

brasileira, proporcionando aos seus alunos formação profissional99 adequada, inovadora e de 

qualidade para que atuem no mercado de trabalho. Esse modelo produtivista de educação 

superior vem se tornando hegemônico no interior das universidades brasileiras no século XXI. 

Deste modo, estabelece-se um discurso propositivo de subordinação das instituições 

universitárias ao mercado que efetivamente é qualificado como eficiente. 

O que ocorre é o avanço da mercantilização da educação superior, a qual acabou 

com mais fôlego com a chamada hegemonia neoliberal e com os inúmeros programas de 

ajuste estrutural lançados pelo governo Lula, empurrando cada vez mais o ensino superior 

para o mercado.  

Caso o atual governo tivesse optado pela defesa da universidade pública, teríamos 

condições de defender os espaços públicos e construir um projeto transformador de sociedade, 

em que teria papel importante na transformação do Brasil em um país mais democrático. 

Entretanto, tal governo aumentou a competição entre as universidades privadas, associadas ao 

capital estrangeiro, com as universidades públicas – um exemplo foi a instituição do PROUNI 

e das PPP’s (Parcerias Público-Privadas). Estratégias de esvaziamento da universidade 

pública tiveram como conseqüências a baixa qualidade acadêmica e a desvalorização dos 

aspectos científico e da formação. 

No caso dos docentes das IFES, essa nova centralidade da universidade significa 

um esforço em torno da qualidade da formação dos alunos, com vistas ao aumento da 

produtividade docente no que se refere à produção de conhecimento científico nas diversas 

áreas do saber. Assim, conforme as palavras de Vaidergorn: 

 

                                                                                                                                                        
mercado educacional. 
97  Tais análises podem ser encontradas no relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de 2001 
acerca das universidades latino-americanas e caribenhas no texto de Chauí (2001, p. 15-32). 
98 No conjunto da Reforma Universitária podemos apontar como estratégias principais de garantir esse processo: 
o Sistema Nacional de Avaliação (SINAES), lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; a lei nº 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, de incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo; a lei 
11.079, de 30 de dezembro de 2004 que instituiu normas gerais para a licitação e contratação da parceria 
público-privada no âmbito da administração pública e principalmente a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 
que institui o Programa de Universidade para Todos ( PROUNI). 
99Os atuais documentos das universidades públicas têm apontado esse caminho. 
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Os professores universitários, por sua vez, têm sido tentados a moldar seus 
interesses profissionais aos acenos dessa concepção empresarial de educação, 
privatizante e financeiramente compensadora se comparada com os dispêndios 
estatais, mostrando que o ensino superior, quando gerido como negócio lucrativo, 
parece ser bem compensador. Dado este quadro, as conseqüências que se avizinham 
já podem ser perfeitamente imaginadas. Dentre elas, a diminuição das verbas para a 
educação superior pública e o seu desvio para as escolas privadas, em nome de uma 
duvidosa necessidade de qualificação das últimas (atestada, por exemplo, pelos 
exames nacionais dos alunos formandos em cada curso), terminam criando uma 
falsa competição, já que os fins de cada uma são diferentes (VAIDERGORN, 2001, 
p 7).  

 

É comum encontrarmos no discurso dos professores do Campus Universitário de 

Marabá a preocupação com o mercado de trabalho e com a qualidade dos cursos. A maioria 

deles associa a formação universitária à formação profissional técnica. Isso fica evidente no 

trecho abaixo: 

 

Hoje os advogados que estão no mercado aí, são todos, quase todos, diria que 90% 
deles formados pela Universidade Federal do Pará, Campus de Marabá. Hoje a 
maior parte dos funcionários que trabalham nos bancos, também foram formados 
pela Universidade Federal do Pará. E hoje ainda, por uma necessidade da própria 
região implantaram-se os cursos tecnológicos, na área da metalurgia. O campus 
oferece já alguns cursos nessa área para formar mão-de-obra qualificada, aqui 
mesmo na região. Muito embora alguns desses alunos desses cursos, que vêm de 
fora não é formado pela a Universidade Federal do Pará. É uma contratação assim, 
quase imediata, por parte de quem? Das siderúrgicas, da própria Companhia da Vale 
do Rio Doce, e é um interesse muito grande, porque trazer funcionário de fora do 
Estado sai muito caro para a empresa. Então o mais conveniente é formamos aqui 
este profissional. (Professor M). 

 

 

Mais uma vez as exigências do mercado determinam o quê e para quê se forma na 

universidade. Para analisar essa imposição mercadológica e pragmática, Chauí afirma que: 

 

Adaptando-se às exigências do mercado, a universidade alterou seus currículos, 
programas e atividades para garantir a inserção profissional dos estudantes no 
mercado de trabalho, separando cada vez mais docência e pesquisa. Enquanto a 
universidade clássica estava voltada para o conhecimento e a universidade funcional 
estava voltada diretamente para o mercado de trabalho, a nova universidade 
operacional, por ser uma organização, está voltada para si mesma enquanto estrutura 
de gestão e de arbitragem de contratos (1999, p. 3).  

 

 

Nas entrevistas, de certa maneira os professores confirmaram sua crença na 

hegemonia do mercado sobre a universidade e seus princípios. De acordo com um dos 

entrevistados, dada a realidade do capitalismo monopolista, a universidade fica à mercê das 
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exigências do mercado e sem alternativas. Então, ela precisa adequar-se, remodelar-se, 

adaptar-se e reestruturar-se urgentemente: 

 

Na questão do mercado de trabalho eu não acho que a universidade de uma forma ou 
de outra ela não tem como não obedecer a esse mercado de trabalho, formar mão-de-
obra. E que por sua vez ela tem que ser absorvida pelo mercado. Porque senão, a 
gente não vive. Então se a universidade não produzisse o profissional para ser 
absorvido pelo mercado de trabalho, ela estaria em outro sistema, não no sistema 
capitalista (Professor D). 

 

 

À medida que os professores passam a compreender a universidade dentro da 

esfera produtivista do capital, não conseguem mais dissociar o fazer pedagógico na 

universidade da lógica capitalista de preparação de mão-de-obra. A insuficiência das análises 

docentes sobre tal questão se assenta numa compreensão ainda insuficiente, frágil e em 

construção, sobre qual é o papel da universidade na formação de sujeitos emancipados na 

sociedade atual. 

 

Então o relacionamento da universidade com o mercado de trabalho se concentra 
justamente na formação de profissionais para o mercado. Formando profissionais 
para o mercado, da maneira como a universidade forma, da maneira a atender esse 
mercado, da maneira que ela coloca os profissionais no mercado, é objetivo central. 
(Professor E). 

 

Assim, para a maioria dos professores, ao formar profissionais qualificados, a 

universidade cumpre de forma precípua sua finalidade pedagógica, apesar de que parte desses 

reconhece que essa formação acadêmico-profissional carece de mais qualidade: 

 

Então, eu acredito que o aluno para ser formado no mercado de trabalho, precisa ter 
essa concepção do que significa, por exemplo, a atuação dele perante a sociedade. 
Então isso o curso dá embasamento para ele. Ele tem disciplinas nas áreas de 
humanas. Então o que é trabalhado nessas disciplinas, serve de base, conseguem dar. 
Eu não sei se estas disciplinas dão preparação sólida. Até porque a gente não pode 
fugir dos componentes tecnológicos do nosso curso. Mas, no entanto, eles têm as 
disciplinas e eu acredito que ao término, uma visão mais completa. (Professor de S). 

 

Então, quando eu estou trabalhando, eu estou preparando um aluno para o mercado 
de trabalho. É importante que no curso, como ele trabalha com ensino, pesquisa e 
extensão, esses três eixos dêem suporte para o aluno estar envolvido com a 
sociedade, por exemplo, na área de extensão. No nosso curso, por exemplo, a gente 
desenvolve alguns projetos simples, porque nós ainda não temos infra-estrutura. 
Mas, nós desenvolvemos projetos simples que já chegam à sociedade. (Professor E). 
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Observamos que, nos seus discursos os professores apresentam profunda 

preocupação em estar “atendendo” a essas formações pragmática e operacional, imposta pela 

lógica de mercado. Em algumas entrevistas é revelada a angústia desses docentes ao assumir a 

coordenação de seus cursos e se depararem com a fragilidade do projeto educativo da 

universidade local. 

 

No entanto, hoje o profissional ainda não está indo tão bem formado para o 
mercado, devido a esse processo ainda estar em andamento. Mas, já melhorou 
bastante, além do mais a universidade ainda tem buscado também o 
comprometimento, tanto com a boa formação desses profissionais, quanto com uma 
melhor capacitação possível para o mercado, tanto em base técnica, como também 
em base teórica. (Professor E). 

 

 

Os entrevistados reconhecem a fragilidade dos cursos, mas têm dificuldade de 

fazer uma análise macroestrutural das determinações históricas, políticas, sociais e culturais 

que contribuem para essa fragilização em seu princípio formador. Além disso, não conseguem 

analisar no conjunto do processo histórico em curso que, em certa medida, essa fragilidade 

está associada a um problema: o desmonte da universidade pública ao longo dos últimos 

governos neoliberais. 

Mesmo reconhecendo a exigência premente do mercado, os professores 

apresentaram em seus discursos certa preocupação com a formação humanística dos alunos, 

se por um lado a universidade prepara egressos para o mercado de trabalho, por outro lado 

não pode prescindir de formar o aluno em dimensão crítica. A questão da formação de 

sujeitos emancipados e críticos se apresentam implicitamente nas entrevistas dos professores. 

No caso do discurso sobre a emancipação e a formação de sujeitos críticos, os professores 

olham com atenção para o papel da universidade enquanto lócus fundamental da formação 

humana: 

 
Então eu penso que a Universidade Federal do Pará não está cumprindo 100% do 
seu papel, porque a gente tem muito ainda a contribuir com a região. Mas, eu diria 
que 80% da sua missão, que é ser universal na comunidade, que é fazer a construção 
do conhecimento da sociedade, está sendo cumprido em termos de políticas 
públicas. Enfim, formar mão-de-obra para o mercado de trabalho, não somente 
tecnicamente, preparada crítica e pensante, é o papel da universidade. É isso que eu 
penso, enquanto conceito de universidade para esta região. (Professor M). 
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Isso passa necessariamente pela questão dos cursos. Como essa educação está sendo 
privilegiada? Interessa a quem estar nessa educação? Quem são as pessoas que 
ingressam na universidade? Quais são as perspectivas dessas pessoas? Então, de 
uma forma geral, a universidade fornece, sim, mão-de-obra para o mercado, porque 
se não fosse assim, não estaríamos vivendo em um sistema capitalista. A educação 
também tem uma forma de poder, ela não só atende uma questão edificante ou 
moralizante do individuo, mas também é usada como forma de poder, de 
dominação. (Professor D). 

 
 

A universidade não deve atender os desmandos do mercado de trabalho e suas 
práticas capitalistas, mas também não pode se desconectar das demandas sociais 
subjacentes do mesmo. Ela deve ser um instrumento que deve priorizar a formação 
do homem, não apenas como mero vendedor de sua força de trabalho qualificada, 
mas com a formação do homem, enquanto cidadão crítico, político e consciente de 
sua autonomia e valor social. A universidade deve priorizar a formação integral 
deste homem e não ser apenas um centro de qualificação de mão-de-obra que será 
oferecida, ou melhor, vendida ao mercado de trabalho. (Professor P). 
 
 
 

As IFES têm cada vez mais dificuldades de manter o mesmo padrão de pesquisa 

nos cursos de licenciatura e em alguns bacharelados mantidos pelos cursos tecnológicos. Isso 

implica em dificuldades de garantir a qualidade dos primeiros. Provavelmente, para maioria 

dos docentes, essa seria uma angústia primeira ao se depararem com as dificuldades de educar 

no ensino superior público. 

Apesar do neoliberalismo, da precarização do trabalho docente, da fragilização 

dos cursos de licenciatura, do abandono do poder público, do avanço das parecerias público-

privadas e da retirada de verbas para as IFES, a universidade tem mantido seus princípios de 

formações humana e ética. Está entre nós a resistência cotidiana, que faz com que 

continuemos acreditando em outra sociedade. Se a resistência é nosso caminho, pode ser 

trilhado pelos docentes do Campus Universitário de Marabá, sem perder de vista os 

princípios, paixões, desejos e memórias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao falarmos sobre Universidade Pública no Brasil, assumimos como tarefa a 

reconstituição do debate em torno da autonomia universitária, na tentativa de dar visibilidade 

ao conjunto de discussões pautado historicamente em torno desse tema, que torna-se muito 

caro a nós, professores universitários, que temos ancorado nossas esperanças numa 

universidade democrática, plural e propositiva.  

Nos últimos anos, especialmente no fim da década de 1990 e início do século 

XXI, acompanhamos um silenciamento oportuno, maquinado pelas elites sobre a questão da 

educação superior e sua oferta democrática e majoritária pelo Estado brasileiro. Esse 

silenciamento é uma tentativa de mostrar à sociedade civil a “desnecessidade” da 

universidade pública, que não amplia sua oferta de vagas e não se abre ao diálogo com os 

demais segmentos sociais. Entretanto, este discurso nada mais é do que a desfaçatez de não 

permitir um debate mais amplo acerca das políticas implementadas pelos governos para a 

educação superior, seus rumos, sua autonomia e sua valorização como instrumento de 

contribuição para a formação de sujeitos críticos, emancipados, conscientes e comprometidos 

com um fazer social diferenciado daquele imposto pela nova direita. 

Infelizmente, a responsabilidade da oferta de educação superior tem se constituído 

como base do capitalismo monopolista que se configura em um paradigma que centra sua 

preocupação na qualificação múltipla dos trabalhadores para atendimento às exigências do 

mercado, o qual se mostra como o privilegiado regulador social, deixando de lado aspectos 

importantes como os princípios universais dos direitos humanos. 

Aqui, concordamos com Cristovam Buarque, em sua obra a Aventura na 

Universidade (1994), quando diz que a universidade foi historicamente implantada através de 

um modelo impositivo, contribuindo para que os sujeitos envolvidos em seus projetos 

institucionais se transfigurassem em pessoas insensíveis a certas determinações e imposições 

histórico-culturais100.  

Esse modelo de universidade sustentou-se e ainda se sustenta entre nós na 

                                                 
100  Há de destacar que há ainda a existência do movimento docente na IFES de resistência ao modelo de 
Universidade produtivista, neoprofisional e neutra. Muitos grupos de pesquisa, estudos e de trabalho atuam em 
frentes para mudar a visão da Universidade elitista e descomprometida com as classes sociais menos favorecidas. 
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hierarquia, normatização e reprodução das relações de produção de um status quo 

caracterizado pela submissão das classes despossuídas às classes dominantes. Assim, o que se 

tem visto no Brasil é que as camadas populares são alijadas do processo decisório. Isso ainda 

pode ser mudado, especialmente no que se refere ao destino do saber e da tecnologia 

produzidos pelas universidades.  

Todavia, são encontradas resistências de alguns segmentos sociais internos e 

externos à universidade, na defesa de um projeto de educação superior que resgate a 

dignidade social das camadas populares, tão marginalizadas e desprovidas de suas condições 

básicas de sobrevivência. No caso brasileiro, vale destacar que, o mercado educacional 

privatista tem avançado na educação superior, ora traduzido e estimulado pelo próprio Estado, 

ora pelos organismos internacionais através de medidas de avaliação quantitativas e 

descontextualizadas das realidades regionais e sócio-culturais em que as IES foram 

implantadas.  

Uma das estratégias apresentadas para a superação da defasagem do ensino 

superior tem sido a ampliação do campo privado na oferta desta modalidade de ensino. 

Porém, há que se concordar que esta nada mais é do que uma solução simplista dos governos 

brasileiros e não responde às necessidades das camadas populares. O problema da oferta da 

educação superior na universidade pública não pode ser respondido apenas pela ampliação de 

vagas nas IES privadas e, tão pouco, por programas descontínuos de garantia de acesso ao 

ensino superior. 

É necessário compreendermos a dimensão de precarização da educação em todos 

os níveis de ensino no Brasil. Frente a estas problemáticas, desde a expansão de vagas à 

autonomia universitária, “é preciso repensar saídas para a universidade enquanto instituição 

social e de modo específico, os dilemas da universidade púbica brasileira” (TRINDADE, 

1999, p. 22). 

Dessa forma, a opção por um estudo acerca das parcerias público-privada na 

Universidade Federal do Pará é fruto da preocupação precípua acerca do destino dessa 

instituição nesse século; para tanto estabelecemos como lócus de pesquisa o Campus 

Universitário de Marabá, por estar localizado numa região em que grandes empresas 

internacionais e nacionais realizam empreendimentos financeiros. 

E foi na compreensão do processo que estabeleceu o convênio 1055, a partir da 

percepção dos docentes acerca da instituição do mesmo, que identificamos a resistência e a 

aceitação docente dos processos internos desencadeados a partir da mesma.  
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As principais motivações dos gestores da UFPA em estabelecer um convênio que 

privilegiasse a criação de cursos tecnológicos que estavam associadas à necessidade de 

expansão de cursos nessa área, quanto as razões que motivaram a Companhia Vale em 

realizar investimentos necessários à consolidação de tais cursos: Geologia, Engenharia de 

Minas e Meio Ambiente e Engenharia de Materiais, associava-se a necessidade de mão-de-

obra qualificada na região para atender as demandas da própria empresa, além de assumir o 

compromisso de investir na região para agregar valor positivo a sua imagem.  

Porém, a criação desse novo nicho de formação não se estabeleceu tão 

tranquilamente como esperavam, houve resistência por parte de docentes insatisfeitos com o 

convênio estabelecido, seus desdobramentos e suas conseqüências para a autonomia 

universitária. Por outro lado, a maioria considerou a iniciativa de estabelecer uma parceria 

nesses moldes é aceitável por traduzir a ampliação dos cursos de graduação e vagas na 

unidade acadêmica, assim como investimento de recursos no campo da pesquisa, o que 

geraria desenvolvimento científico que beneficiaria a região.  

Na esteira dessa aceitação, discutimos com os docentes as questões relativas à 

participação e à visão que tinham, e ainda tem da autonomia universitária. Para a maioria dos 

essa parceria em nada interferiu na vida acadêmica do Campus. Entretanto, ao olharmos para 

suas análises e falas, percebermos que houve mudança gradativa e inversão de prioridade no 

que se refere ao ensino de graduação, pois os cursos beneficiados foram os do campo 

tecnológico. Muitos consideraram que era preciso ampliar os cursos beneficiados pelo 

convênio com a Vale. 

No processo de pesquisa compreendemos a ação docente institucional, suas 

vicissitudes e limites, a aceitação de modelos centralizadores de gestão existentes no Campus. 

Essa questão suscitou o debate em torno do trabalho docente, da participação na vida 

acadêmica e da autonomia universitária como elementos para se compreender a parceria 

público-privada e a limitação dessa autonomia nos desdobramentos da gestão institucional. 

Daí começamos a entender a constituição da parceria público-privada no Campus 

Universitário de Marabá, não apenas como uma ação de captação de recursos, mas como fruto 

de uma mobilização interna para a manutenção do status quo da universidade, assim como 

seu revigoramento como lócus de produção de conhecimento tecno-científico101. 

                                                 
101  Essa posição é marcada por um grupo majoritário existente no Campus Universitário de Marabá, porém não 
é o único grupo que tem as rédeas da vida universitária nas mãos, pelo contrário, o projeto de universidade no sul 
e sudeste do Pará é um campo de disputa, apenas o futuro nos dirá os rumos que esta universidade irá tomar.
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Vale ressaltar que, a dimensão da instituição da parceria púbico-privada, através 

do convênio 1055 foi compreendida de forma diferenciada pelos docentes, de um lado os que 

aceitaram por considerá-la necessária e frutífera para o Campus. De outro lado, docentes que 

gostariam de um espaço mais democrático para debatê-lo, além de questionarem como os 

recursos seriam aplicados na construção dos prédios e na aquisição de área para a implantação 

do novo Campus.  

Os desdobramentos desse convênio para a autonomia universitária associam-se à 

participação docente nos fóruns da universidade, que se dá num fluxo limitado, tanto no 

campo macro-institucional como no micro-institucional; eles desconhecem a legislação 

institucional, como participam pouco dos fóruns acadêmicos.  

As reflexões apresentadas apontam que, a fragilidade da participação docente, em 

certa medida, implicou a autonomia universitária, não aquela apresentada na letra da lei, mas 

a construída pela participação no espaço público, na construção do diálogo e pelo vencimento 

do discurso do consenso estabelecido pela política policial da anulação da fala dos sujeitos no 

espaço democrático. 

No quadro de análises destaca-se a importância e o caráter fundamental do 

docente como mediador reflexivo, que possibilita espaços de confronto entre o proclamado e 

o efetivado, ou seja, aquilo que se coloca no discurso do Estado, das prioridades com a 

educação e a realidade que se vive dentro das IFES, que se distancia daquilo que é alardeado 

pelos governos populistas.  

A participação docente é elemento que contribui para estabelecer a autonomia 

acadêmica e também como ação contestadora do empoderamento dos gestores (que se 

constitui em diferentes formas de relações de poder na universidade). Essa ação contestatória 

dos docentes amplia o debate sobre a participação, autonomia e sobre os rumos que a 

universidade pública estabelecerá para si no futuro.  

Ao tratar das questões de participação na universidade, pressupõe-se que essa 

categoria relaciona-se à medida que a participação nos fóruns acadêmicos tem pouca adesão 

de docentes, técnicos e discentes; as direções e administrações superiores tendem a centralizar 

o poder acadêmico e assumirem ações e acordos institucionais, sem estabelecerem discussões 

em torno das mesmas.  

No caso da universidade em Marabá isso não tem sido diferente. A pouca 

participação nos espaços coletivos de decisões institucionais privilegiou a centralização do 

poder e das decisões da vida acadêmica na coordenação geral, quando assumiu para si a tarefa 
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de gerir a vida acadêmica e colocar “ordem na casa”, organizando e estabelecendo diálogos 

pluri-institucional com atores sociais e empresariais na região. 

Assim, pode-se afirmar que a relação entre a falta de autonomia e a constituição 

da universidade produtivista no Campus Universitário de Marabá está relacionada com a 

centralização do poder no espaço público e, por conseguinte a ausência de espaços 

democráticos para a participação ativa dos sujeitos nesse espaço público, pois quando a 

comunidade acadêmica não participa dos rumos que a universidade deverá seguir. No caso de 

Marabá, a decisão sobre a implantação do convênio 1055 se deu de forma horizontalizada; a 

comunidade acadêmica não convocada para o debate, prevaleceu a vontade de alguns acerca 

dos cursos a ser implantados com recursos da Vale.    

As autonomias didática e científica se traduzem nas atividades desenvolvidas nos 

cursos de graduação, nas ações de ensino, pesquisa e extensão, assim como fatores gerenciais, 

patrimoniais, administrativos e financeiros. À medida que, se elaboram projetos de parceria 

ou institucionais, a autonomia universitária é uma questão a ser pensada e analisada, pois na 

universidade, em especial na pública, é histórica a luta docente pela autonomia universitária, 

que se constrói a partir de um conjunto de elementos pragmáticos e teóricos, ao 

estabelecerem-se princípios e metas. 

Na universidade a autonomia deve ser preocupação dos gestores e professores das 

IFES. Assim, uma das questões nesse estudo é a parceria entre o Campus Universitário de 

Marabá e a Companhia Vale, que trouxe implicações para a dinâmica didático-científica dos 

cursos de graduação ofertados, evidenciadas na construção do modelo de universidade 

operacional no Campus.  

É importante ressaltar que, as exigências capitalistas102 para a universidade, em 

que medida vai se modelando para atender à exigência de formar mão-de-obra qualificada 

para o mercado de trabalho. De um lado, o capitalismo exige a formação de profissionais para 

atender às demandas emergentes do mercado, e de outro, fragiliza cursos como os de 

licenciatura que não atendem aos seus interesses imediatos de redefinição e superação da crise 

de acumulação do capital. Isso, com certeza, em muito contribuiu para o avanço da aceitação 

da parceria público/privada pelo Campus.  

Esse processo de crescimento das parcerias na universidade pública103 está 

                                                 
102  Há um quadro no Capítulo 2 que apresenta as exigências dos organismos internacionais para a educação 
superior.  
103  Dados apontam que em 2004 foram previstos para o Brasil a execução de projetos de infra-estrutura 
financiados a partir de PPP no valor montante de 13,067 bilhões (SILVEIRA, 2004). 
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associado à falta de prioridade dos governos neoliberais em relação às políticas públicas 

(educação, saúde, previdência), impulsionando-a a se ajustar as novas exigências do mercado 

e, por isso, abrir frentes de parcerias para manutenção, financiamento e consolidação de 

pesquisas, atividades de extensão e cursos de graduação. Esse aumento significativo de 

Parcerias Público-Privada (PPP) no interior da IFES104 resulta do gradativo avanço do modelo 

de universidade heterônoma e neoprofissional, aliada à lógica da formação aligeirada de 

graduados para suprir as demandas do mercado capitalista. 

A universidade no século XX foi lançada ao produtivismo exacerbado e para 

manter sua produtividade científico-tecnológica com orçamentos limitados iniciou um 

processo de captação de recursos em setores da sociedade, em especial no privado. Essas 

saídas encontradas pelas IFES se relacionam diretamente com a construção de um projeto 

nacional em que se valoriza a educação escolar apenas como espaço de ampla formação 

humana para o mercado de trabalho, em época de esvaziamento do papel do Estado quanto a 

garantia da oferta da educação, em especial a educação superior.  

Há de reconhecermos que a universidade passa por profundas dificuldades de 

responder aos desafios impostos à ela nesse momento histórico. De um lado, as exigências da 

sociedade moderna e, de outro, as do Estado, em sua face conservadora que impulsiona a 

deterioração das ações emancipatórias desta instituição social, na medida em que a força é 

colocada no jogo mercantil como forma de sobrevivência. Santos (2005) afirma que, para 

enfrentar essa realidade é preciso que haja um projeto que restitua o projeto nacional mais 

amplo de sociedade, incorporando diferentes marcas identitárias que emergiram com o 

movimento da globalização da economia e da mundialização da cultura. 

Vivemos na era da produtividade acadêmica, do exercício docente que nos exaure 

a cada dia e os resultados são quase invisíveis. A universidade tem sido colocada em 

processos de invisibilidade, reconhece minimamente seus produtos no campo do ensino e da 

extensão. Tem atuado em muitos momentos na ilharga105 da sociedade, contribuindo com 

                                                 
104 A exemplo disso, a instituição dessas parcerias púbico/privado na Universidade Federal do Pará, podemos 
citar o convênio da UFPA com uma empresa de capital misto, a ELETRONORTE – Centrais Elétricas do Norte 
do Brasil S.A, subsidiária da ELETROBRÁS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A, no que foram firmados oito 
contratos com o Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade. Conforme cláusulas, a universidade 
forneceria recursos humanos e infra-estrutura para desenvolver atividades do interesse específico da empresa 
(referentes à geração e à transmissão de energia em suas unidades), e esta adquiriria equipamentos, com repasse 
de recursos ao departamento. Entretanto, os novos equipamentos para o desenvolvimento dos projetos 
pertenceriam à empresa e, após o término do contrato, a ela retornariam. Ao fim dos convênios a empresa 
continuaria titular dos direitos autorais e de propriedade intelectual gerados no convênio (JACOB, 2005). 
105  Expressão paraense utilizada na Universidade Federal do Pará para explicar a realização de atividades de 
pesquisa e extensão desenvolvidas em setores sociais pouco privilegiados da sociedade paraense. 
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projetos de educação, saúde e qualidade de vida. 

A universidade não se modifica sozinha, pelo contrário, as mudanças têm sido 

pelas contingências históricas que determinam outros olhares e modificam seus rumos. 

Acreditamos na capacidade de modificação; esperamos que a “Era das PPP’s” nas IFES seja 

superada com bom senso, trabalho coletivo, ética e, principalmente, com ação política 

propositiva do movimento docente.  

Entretanto, sozinho o movimento docente não terá plenas condições de garantir a 

(re)tomada da autonomia universitária. Faz-se necessário aliar-se a outros movimentos sociais 

nesta luta pela universidade pública, gratuita, plural, democrática e socialmente referenciada. 

Deste modo, em face deste contexto, não poderíamos deixar de apresentar 

possíveis contribuições teóricas e práticas, para a construção e efetivação de novos itinerários 

na educação superior, a qual humanisticamente falando, marcada por valores éticos de 

liberdade e solidariedade. Por isso, consideramos importante compreender os rumos e os 

(des)caminhos que vem tomando a universidade em nossa realidade local,  abrindo campo de 

reflexões acerca da corporificação das parcerias na universidade pública para assumirmos 

outros olhares e posições acerca dessas parcerias, suas implicações e desdobramentos e a 

desestruturação interna das IFES enquanto instituição social. Pois, o que temos visto é a 

universidade cada vez mais preocupada na captação de recursos externos para manter a 

qualidade de suas produções científicas e acadêmicas. 

Consideramos que, dada a importância da temática pesquisa, são necessários 

novos estudos, não apenas para fortalecer os grupos de pesquisa existentes, mas para colocá-

la na centralidade do debate educacional brasileiro, retomar a direção na (re)construção de 

novas políticas públicas para a educação em todos os níveis. Debate que deve ser construído a 

partir do reconhecimento da potencialidade do espaço universitário como ambiente de 

profunda humanização. 
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Caros colegas do Campus de Marabá, 

Sou Professora do Campus Universitário de Marabá, atualmente faço doutorado na 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Conduzo um estudo sobre as 

relações da parceria público-privada no Campus. Neste sentido, a pesquisa consiste em fazer 

uma análise histórica do processo de constituição da parceria entre a Companhia VALE e o 

Campus Universitário de Marabá. Deste modo, solicito a vossa senhoria, colaboração em 

responder as questões abaixo no processo inicial de coleta de dados. Aproveito a 

oportunidade para apresentar meu projeto de pesquisa para conhecimento de todos. 

 

Aos professores com mais tempo na instituição 

Questão 1- Como você compreende (pensa, analisa percebe, avalia) a parceria entre a Vale e 

o Campus Universitário de Marabá? 

Questão 2 - Quais as informações ou documentos que você já teve acesso sobre a parceria 

entre a Vale e o Campus Universitário de Marabá? 

 

Aos professores recém-chegados ao Campus Universitário de Marabá 

Questão 1- Quais as informações ou documentos que você já teve acesso sobre a parceria 

entre a Vale e o Campus Universitário de Marabá? 

Questão 2- O que você pensa sobre a parceria firmada entre a Vale e o Campus Universitário 

de Marabá? 

 

Atenciosamente,    

Professora Mara Rita Duarte de Oliveira. 

 

 

 

 

APÊNDICE B : QUESTIONÁRIO DOCENTE 2 

 



176 

 

Caros (as) Professores (as) do Campus de Marabá, 

 Sou professora do Campus Universitário de Marabá, atualmente faço doutorado na 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. No momento, Conduzo um estudo 

sobre as relações da parceria público-privada no Campus. Para compor a referida pesquisa, 

solicito a vossa senhoria colaboração em responder as questões abaixo que fazem parte do 

processo intermediário de coleta de dados. Caso desejem mais esclarecimentos sobre a 

pesquisa em curso entrar em contato pelo email mrdoma@ufpa.br.  

Cordialmente, Profª Mara Rita Duarte de Oliveira (Curso de Pedagogia do campus de 

Marabá) 

 

Dados do Docente: 

Nome (opcional): ____________________________________________________________ 

Faculdade e curso de atuação docente:___________________________________________  

Formação Acadêmica:_________________________________________________________ 

Tempo de atuação na instituição:___________________  

   

1)  Na sua opinião,  houve centralização do poder acadêmico no Campus Universitário na 

gestão anterior? O que você pensa sobre isso? 

2) O que você pensa sobre as atuais exigências  de uma formação acadêmica cada vez mais 

voltada para atender ao mercado de trabalho? 

3) O que você pensa sobre a parceria público/privado nas universidades públicas atualmente? 

4) Qual sua opinião sobre a parceria entre a Companhia  Vale  e o Campus de Marabá , para a 

oferta dos cursos tecnológicos no Campus II? 

 

Cordialmente,    

Professora Mara Rita Duarte de Oliveira. 
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Questão 1 Números de 
formulários 
distribuídos 

Números de 
formulários 
recebidos 

Respostas dos 
professores 

Número de 
professores que 
responderam 

Percentual de 
professores 

que 
responderam 

Muito 6 54% 

Razoável 5 38% 

Pouco  0 0% 

 

Conhecimento sobre 
o Projeto 
Pedagógico do 
Curso. 

 

 

20 

 

12 

Nada 1 8% 

 

 

 

Questão 2 Números de 
formulários 
distribuídos 

Números de 
formulários 
recebidos 

Respostas dos 
professores 

Número de 
professores que 
responderam 

Percentual de 
professores 

que 
responderam 

Muito 2 15% 

Razoável 4 39% 

Pouco  4 31% 

 

Conhecimento do 
Estatuto da UFPA. 

 

20 

 

12 

Nada 2 15% 

 

 

 

Questão 3 Números de 
formulários 
distribuídos 

Números de 
formulários 
recebidos 

Respostas dos 
professores 

Número de 
professores que 
responderam 

Percentual de 
professores 

que 
responderam 

Muito 3 25% 

Razoável 5 42% 

Pouco  3 25% 

 

Conhecimento das 
resoluções e normas 
acadêmicas do 
curso. 

 

20 

 

12 

Nada 1 8% 
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Questão 4 Números de 
formulários 
distribuídos 

Números de 
formulários 
recebidos 

Respostas dos 
professores 

Número de 
professores que 
responderam 

Percentual de 
professores 

que 
responderam 

Muito 2 17% 

Razoável 4 33% 

Pouco  5 42% 

 

Conhecimentos da 
legislação 

acadêmica da 
UFPA. 

 

20 

 

12 

Nada 1 8% 

 

Questão 5 Números de 
formulários 
distribuídos 

Números de 
formulários 
recebidos 

Respostas dos 
professores 

Número de 
professores que 
responderam 

Percentual de 
professores 

que 
responderam 

Sempre 7 62% 

Às vezes 5 38% 

A tomada de decisão 

é realizada, opiniões 

e sugestão de 

professores e alunos 

sobre os aspectos de 

gestão do curso. 

 

20 

 

12 

Nunca 0 0% 

 

Questão 6 Números de 
formulários 
distribuídos 

Números de 
formulários 
recebidos 

Respostas dos 
professores 

Número de 
professores que 
responderam 

Percentual de 
professores 

que 
responderam 

Sempre 9 77% 

Às vezes 3 23% 

Os professores 

sentem-se à vontade 

para discutir com a 

coordenação de 

curso as questões 

relativas à 

organização do 

trabalho pedagógico. 

 

20 

 

12 

Nunca 0 0% 
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Questão 7 Números de 
formulários 
distribuídos 

Números de 
formulários 
recebidos 

Respostas dos 
professores 

Número de 
professores que 
responderam 

Percentual de 
professores 

que 
responderam 

Sempre 5 38% 

Às vezes 7 62% 

A participação nas 

decisões são 

valorizadas pela 

Coordenação do 

Campus. 

 

20 

 

12 

Nunca 0 0 

 

 


