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RESUMO 
 
O presente artigo discute as novas requisições postas nos 
processos de trabalho dos servidores técnico-administrativos 
em educação das Instituições Federais de Ensino Superior. 
Considerando a inserção periférica e dependente do Brasil, no 
atual estágio de acumulação capitalista, observa-se que o 
Estado necessita ser modernizado, adotando princípios 
administrativos da gestão privada a fim de atender as 
requisições de valorização do capital, neste contexto, o 
trabalho, dentro do serviço público federal, passa a ser 
reconfigurado, se tornando flexível, atendo as exigências de 
qualidade e diminuição de custos, preconizando um novo perfil 
de servidor público servidor flexível, criativo. 
 
Palavras-chave: Mundialização Financeira. Capitalismo 
Dependente. Trabalho. Serviço Público. 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses the new requests put in the work 
processes of technical and administrative staff for education of 
Federal Institutions of Higher Education. Considering the 
peripheral and dependent insertion of Brazil at this stage of 
capitalist accumulation, it is observed that the state needs to be 
modernized, adopting administrative principles of private 
management in order to meet the capital appreciation of 
requests in this context the work within the federal public 
service, happens to be reconfigured, becoming flexible, attend 
the requirements of quality and cost savings , recommending a 
new server profile public server flexible, creative. 
 
Keywords: Financial globalization. Dependent Capitalism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo busca analisar as alterações postas nos processos de 

trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação2 (TAE) das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) a partir da implementação da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) promulgada pelo Decreto nº 5707/2006 que instituiu a 

Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional que estabelece a Gestão por Competência3 como 

instrumento a ser utilizado para direcionar as políticas e práticas de gestão de pessoas nas 

organizações públicas. 

 Para compreender as implicações dessa política no processo no trabalho dos 

servidores TAE’s, buscar-se-á, por meio da compreensão da inserção periférica e 

dependente do Brasil, no atual estágio da economia mundial, entender como as alterações 

no processo de trabalho dos servidores públicos, em especial nas IFES, estão inscritas 

dentro das alterações estabelecidas pelo novo ciclo de acumulação capitalista, que diante 

da necessidade da retomada de valorização do capital, inicia um movimento de busca de 

saída para a crise que passa a requisitar: a total desregulamentação do controle estatal 

sobre a economia, por meio da desregulamentação das regras e normas do mercado, a 

privatização das empresas estatais, o desmonte das conquistas trabalhista e a flexibilização 

dos processos de trabalho. 

Para o desenvolvimento do estudo, em um primeiro momento, aborda-se, a 

inserção periférica e dependente do Brasil na economia mundial, como também o processo 

de financeirização da acumulação capitalista, entendida como um novo ciclo de valorização 

do capital em resposta a crise do modo de produção fordista. Frente ao quadro, debatem-se 

as alterações na relação capital-trabalho e o processo de contrarreforma do Estado 

brasileiro a partir da adoção do modelo de gestão gerencial, demonstrando como ela 
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 A categoria dos servidores técnico-administrativos em educação, instituída pela a Lei nº. 11.091, de 

12 de janeiro de 2005, que estabeleceu o PCCTAE (Plano de Carreira e Cargos Técnico-
Administrativo em Educação) no âmbito das instituições federais de ensino superior, é composta por 
mais de 300 cargos, classificados em cinco níveis distintos de classificação: A, B, C, D, e E que 
abrigam um conjunto de cargos distribuídos hierarquicamente. A separação por nível de classificação 
segue o critério de qualificação: escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades 
específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas 
atribuições. Desta feita, para o ingresso no cargo de nível de classificação A é necessário o ensino 
fundamental incompleto, já para os de cargo de nível de classificação E é necessário o nível superior 
(RIBEIRO, 2011). 
3A definição de competência contida na PNDP consiste no “conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessários ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos 
da instituição” (BRASIL, 2006).   



 

 

 
                  

reconfigurou a organização do serviço público, alterando fortemente as condições de 

trabalho de seus servidores. Posteriormente, discute-se a implicação dessas modificações 

dentro das IFES, focando nas novas práticas de gestão de pessoas do serviço público, em 

especial nas IFES e na carreira do servidor técnico-administrativo em educação. 

 

 

2. INSERÇÃO DA ECONÔMICA BRASILEIRA E O ATUAL ESTÁGIO DA ACUMULAÇÃO 

CAPITALISTA 

 

 Para compreender as alterações nos processos de trabalho, em especial 

dentro do serviço público federal, mais especificamente para a carreira dos TAE’s, é 

necessário analisar as alterações em curso no sistema capitalista mundial e suas 

especificidades referentes à realidade brasileira. 

 A inserção brasileira no sistema capitalista mundial pode ser compreendida a 

partir de uma inserção periférica e dependente. Por meio do conceito de capitalismo 

dependente, Fernandes (1968) explica que a inserção brasileira está subordinada aos 

interesses econômicos e políticos dos países de capitalismo central, associados aos anseios 

da burguesia brasileira em reproduzir relações de dominação e exploração econômica, pois, 

segundo o autor, o regime de classes, sob o capitalismo dependente, também contribui e 

reforça continuamente as bases econômicas da dependência. 

 Essa articulação presente nos países de capitalismo dependente demonstra 

como eles integram de forma imperfeita ou incompleta a lógica capitalista, de um modo 

desigual e combinado. Pela teoria do desenvolvimento desigual e combinado4, Lowy (1995) 

explica que o capitalismo ao atingir sua ascensão a um sistema econômico mundial, torna-

se uma totalidade concreta e contraditória. À medida que o capitalismo realizou a 

universalidade e a permanência do desenvolvimento da humanidade, exclui a possibilidade 

de uma repetição das formas de desenvolvimento nas diversas nações.  

Nesse sentido, a ordem inerente ao sistema econômico dos países de 

capitalismo dependente se integram, ao nível mais avançado e complexo, os mecanismos 

econômicos do mercado mundial, se adaptando, estrutural, funcional e evolutivamente ao 

padrão de equilíbrio dinâmico de uma economia capitalista articulada e dependente 

(FERNANDES, 1968). 

                                                           
4 A lei do desenvolvimento desigual foi abordada por Lenin, O desenvolvimento do capitalismo na 

Rússia, Trostky desenvolveu o conceito de desenvolvimento combinado no livro A História da 
Revolução Russa. 



 

 

 
                  

 Considerando a inserção dependente e periférica da economia brasileira na 

economia mundial, vinculada aos anseios da burguesia brasileira em reproduzir relações de 

dominação e exploração econômica, o atual estágio do modo de acumulação capitalista, 

marcado pelo processo de mundialização financeira (Chesnais, 1998), originado a partir do 

contexto de crise do Estado de Bem Estar Social, numa conjuntura de contradições 

clássicas do modo de produção capitalista, passa a  ser absorvido pela realidade brasileira e 

a agravar ainda mais este processo. As manifestações mais evidentes da dominação 

imperialista na atualidade garantem a expropriação dos excedentes econômicos produzidos 

no país, sob a direção política da burguesia brasileira, parceira do capital internacional 

(LIMA, 2006). 

 Sobre o processo de mundialização financeira, este possui como 

característica central um regime de acumulação mundial predominantemente financeiro, 

concentrado e centralizado. A configuração do capital modificou em favorecimento das 

instituições financeiras não bancárias que trabalham a fim de expandir seus os fundos, 

mantendo-os nas formas monetárias e exercendo forte preferência pela liquidez e 

segurança de investimento. O capital privilegia as operações de aplicação a curto prazo e se 

caracteriza pela ausência de instâncias ou mecanismos endógenos de regulação 

(CHESNAIS, 1998). 

Neste contexto, a fim de criar as bases para essa nova forma de acumulação 

capitalista, ganha centralidade o ideário neoliberal5, este passa a ser a base político-

ideológica que mais se ajusta a essa nova etapa da acumulação capitalista. Assim, 

preconiza uma agenda política neoconservadora sobre a liberalização e desregulamentação 

dos mercados, estabilidade dos preços e privatização dos bens públicos (CASTELO, 2010), 

Contudo, consideramos o projeto neoliberal como uma expressão da reestruturação política 

e ideológica conservadora do capital em resposta a crise do capital nos anos 70. Expressa 

um retrocesso histórico, à medida que estabelece o desmonte das conquistas sociais 

resultantes das lutas e conquistas da classe trabalhadora (IAMAMOTO, 2006). Neste 

contexto, sob o impulso da financeirização da economia e da emersão do ideário neoliberal, 

estabelecem alterações na esfera do trabalho, como também no âmbito Estado. 

 

3. MUDANÇA NA RELAÇÃO CAPITAL-TRABALHO E AS ALTERAÇÕES NA 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ESTADO 

 

                                                           
5
 O neoliberalismo consiste em uma reação teórica e política ao Estado intervencionista e de Bem-

Estar, surge a partir das ideias de Hayek, em seu livro Caminho da Servidão de 1944. 



 

 

 
                  

 As mudanças na relação capital-trabalho6 podem ser descritas a partir do 

processo de reestruturação produtiva originada como uma resposta a crise de acumulação 

capitalista com o intuito de recuperar o ciclo de expansão do capital. A base de produção 

taylorista-fordista que prevaleceu no século XX entrou em crise e passa a conviver e ser 

substituída por um novo padrão de regulação do trabalho, mais flexível, atendo a demanda, 

as exigências de qualidade e a diminuição de custos (Harvey7, 1996 apud Filho e Navarro, 

2013).  

Segundo Alves (2011), desse processo, decorre o conceito de acumulação 

flexível, definido por Harvey como uma estratégia coorporativa que busca enfrentar as 

condições críticas do desenvolvimento capitalista, na etapa da crise estrutural do capital e, 

tende a debilitar o mundo do trabalho, promovendo alterações tanto na objetividade, como 

também na subjetividade da classe trabalhadora. 

Harvey8 (1992, apud Alves, 2011) aponta que a acumulação flexível caracteriza-

se pelo confronto com a rigidez do fordismo, se apoiando na flexibilidade dos processos de 

trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. Contudo, é 

importante destacar que o autor não considera a acumulação flexível como uma ruptura com 

o padrão de desenvolvimento capitalista, mas sim como uma estratégia do capital para 

manter o padrão de desenvolvimento capitalista, a partir de uma nova materialidade do 

capital na produção para a exploração da força de trabalho. 

Esta nova materialidade é marcada por novas ideologias de matriz flexível, como 

o toyotismo. Para Alves (2011, p. 43) o “toyotismo é ideologia orgânica do novo complexo de 

reestruturação produtiva do capital que encontra novas tecnologias da informação e 

comunicação a materialidade e sociotécnica e psicossocial adequada a nova produção de 

mercadoria”. Para o autor, o toyotismo por meio de seus protocolos de gestão, valores e 

regras de gestão, atingem os mais variados empreendimentos capitalistas e inclusive o 

serviço público, “mesmo não participando da criação de valor, organizações de serviços e 

de administração pública tendem a incorporar valores do neoprodutivismo toyotista (ALVES, 

2011, p. 43)”. 

                                                           
6
Compreende-se que é pelo trabalho que o ser humano se distingue de todas as formas pré-

humanas, configurando em um ato consciente que pressupõe o conhecimento determinadas 
finalidades e meios. Nesse sentido, o trabalho é fundamental na vida humana, pois consiste em uma 
condição para sua existência social. Mas, concomitantemente a característica do trabalho consistir no 
fator inicial do processo de humanização, a sociedade capitalista o transforma em trabalho 
assalariado, alienado, fetichizado. O trabalho se transmuta em uma mercadoria, o que deveria ser 
fonte de humanidade se metamorfoseia em desrealização do ser social, alienação e estranhamento. 
(ANTUNES, 2004) 
7HARVEY, D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São 
Paulo: Loyola, 1996. 

8
 Id., 1992. 



 

 

 
                  

Nesse sentido, vale ressaltar que, segundo Alves (2011), um das características 

essenciais do toyotismo consiste no fato de que ele, enquanto modelo de gestão, busca a 

capturar da subjetividade do trabalho vivo, á medida que possui a necessidade de 

envolvimento da subjetividade dos trabalhadores, ou seja, o seu engajamento moral-

intelectual. A esse respeito, Alves (2011, p. 113-114) pontua que a “empresa toyotista busca 

hoje mobilizar conhecimento, capacidades, atitudes e valores necessários para que os 

trabalhadores possam intervir na produção, não apenas produzindo, mas agregando valor. 

Eis o significado da subjetividade do trabalho”. Nesse contexto, o trabalho a deixa de ser 

motor e passa ser reflexivo. 

Dessa nova forma de se estabelecer o trabalho, Alves (2011) aponta que surge 

o denominado modelo de gestão por competência, que exige dos trabalhadores um conjunto 

de conhecimentos, habilidades, atitudes, talentos e capacidade de inovar no trabalho. 

Contudo, Alves (2011) aponta que o modelo de competências consiste no lócus em que se 

disseminam as noções de flexibilidade, polivalência, empregabilidade que ao final 

configurarão a nova forma de controle, uso, formação e avaliação da força de trabalho.  

Nesse sentido, a gestão por competências consiste na nova forma de subsunção 

formal-intelectual do trabalho na nova fase de acumulação capitalista, sob a ideologia do 

toyotismo. Por isso que Alves (2011) aponta que, no toyotismo, o controle do trabalho se dá 

por meio da subjetivação da subjetividade do trabalhador e o discurso da gestão por 

competência  é a ideologia “da racionalidade tecnológica que perpassa o novo complexo de 

reestruturação produtiva do capital”. 

No entanto, as alterações atingem também a forma de regulação estatal. O Estado9 

também se reestruturou10, redefinindo-se enquanto expressão das disputas entre as 

diversas classes e frações de classe. Neste momento, torna-se necessário controlar os 

gastos do Estado, como também, estabelecer processos de privatização das empresas 

estatais e abolir as regras de regulamentação do Estado perante o mercado. O Estado deve 

                                                           
9
 Compreendemos o papel do Estado a partir da perspectiva gramsciana. O Estado é concebido como 

organismo próprio de um grupo, destinado a criar as condições favoráveis à expansão máxima desse 
grupo, que apresenta o seu desenvolvimento como força motriz de uma expansão universal.  Mas, ao 
mesmo tempo, o Estado também compõe as diferenças existentes no interior das relações 
dominantes como também as desigualdades no campo dos dominados. Nesse sentido, a vida estatal 
é concebida como uma contínua formação e superação de equilíbrios instáveis entre os interesses do 
grupo fundamental e os interesses dos grupos subordinados. Contudo, o Estado está destinado a dar 
maior potencialidade e coerência às classes dominantes na implementação de seu monopólio e como 
um grande articulador das práticas classistas, faz com que se construa a dominação capitalista 
articulando a coerção e obtenção de consenso. 
10

 Vale esclarecer que o ideário neoliberal entende que a crise fiscal do Estado é decorrente da 

excessiva intervenção do Estado na regulação das relações sociais, dessa forma, compreende que a 
solução dessa crise encontra-se no estabelecimento da reconfiguração do papel do Estado, ou seja, 
diminuição da atuação do Estado na regulação das relações sociais. 



 

 

 
                  

ser restringido as funções de segurança, justiça e manutenção das regras que permitem o 

jogo capitalista. Aliado a essas contrarreformas, é necessário reduzir os gastos (com 

pessoal e bem-estar) como também efetuar a flexibilização da força de trabalho. Para os 

neoliberais, era fundamental reafirmar a crença no mercado, de reforçar as suas inigualáveis 

virtudes, a fim de que o mercado se torne o centro do processo de reprodução material da 

sociedade (PAULANI, 2006). 

 No que se refere a realidade brasileira, estas mediadas entram em cena a 

partir das diretrizes estabelecidas no Consenso de Washington11, promovendo, no final dos 

anos 1980,  a entrada no Brasil do processo de financeirização da economia e o 

reordenamento das frações da burguesia brasileira em torno da adesão ao ideário neoliberal 

a fim de garantir a manutenção de seu poder de classe. 

Nesse contexto, o Estado brasileiro passa pelo processo de contrarreforma12 que 

se inicia a partir da implantação do Plano Diretor da Reforma do Estado, PDARE, do 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, MARE do ex-ministro Bresser 

Pereira. Segundo Ribeiro (2011) a proposta destas contrarreformas visava transformar a 

administração pública brasileira, de burocrática a gerencial. A esse respeito, Filho e Navarro 

(2013) apontam que o modelo de contrarreforma gerencial tem como uma diretriz a adoção 

dos princípios gerencialista que vem promovendo a descrição do mundo a partir das 

categorias da gestão privada. Nota-se que as noções e princípios administrativos da gestão 

privada, como gestão por competência, têm entrado amplamente nas diversas instituições 

públicas como nas escolas, nas universidades e nos hospitais, havendo a aceitação tácita 

da ideologia gerencialista. Observa-se o aumento de uma concepção depreciativa do papel 

do Estado, sendo suas práticas de gestão e de organização do trabalho concebidas como 

arcaicas, burocráticas, ineficientes que necessitam ser modernizadas. 

                                                           
11

 Reunião ocorrida em Washington DC em 1989, realizada por um conjunto de economistas que 

discutiram como se daria a saída da crise econômica dos anos de 1970 e 1980 na América Latina. 
Assim, elaborou-se um conjunto de “reformas” neoliberais para a salvação do continente (UGÁ, 
2004). 
12

 Esclarecemos que utilizaremos o conceito de contrarreforma, uma vez que compreendemos como 

demonstrado por Coutinho (2000) que os processos de contrarreforma consiste em uma restauração, 
ou seja, numa reação conservadora a possibilidade de uma transformação radical proveniente da 
classe trabalhadora. O que caracteriza as restaurações são os fatos delas não constituírem um bloco 
homogêneo, mas sim em uma combinação do velho e do novo com o predomínio da conservação. 
Nesse sentido, consideramos como fundamental a definição desse conceito, uma vez que como 
apontado por Leher e Sader (2004, p. 10), o ideário neoliberal  imprime “o selo de ‘reformas’ no que 
são contrarreformas, sempre com o tom de formas de terminar travas à livre circulação do capital. 
Tudo o que impedia essa circulação passava a ser taxado de conservador e as reformas passaram a 
equivaler às medidas de desregulação: seja a privatização, a abertura dos mercados, a flexibilização 
laboral e etc”. 



 

 

 
                  

 Lima (2012) demonstra as consequências da contrarreforma gerencial do 

Estado no trabalho dos servidores públicos. Quanto PDARE divide o Estado em quatro 

núcleos, ele reorganiza o trabalho dos servidores públicos federais, e, como resultado, se 

estabelece políticas que reconfiguram a carreira, a remuneração, a estabilidade e as 

condições de trabalho dos servidores públicos federais, em especial, os que trabalham nas 

atividades não-exclusivas do Estado, como as IFES. Em relação as IFES, elas elucidam 

bem as consequências das contrarreformas gerenciais promovidas pelo Estado. Elas sofrem 

alterações administrativas que redefinem sua função, atendendo aos interesses do 

mercado, instaurando um quadro, como aponta Lima (2007) de contrarreforma do Ensino 

Superior. 

 

4- UNIVERSIDADES PÚBLICAS E A GESTÃO DO TRABALHO DOS SERVIDORES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

 

Tomando como marco o estabelecimento do processo de contrarreforma 

neoliberal no Brasil, se instaura um quadro de reformulação da educação superior, que vem 

sendo efetuada em consonância com o processo de privatização dos serviços públicos 

efetuados pelo neoliberalismo. 

Ribeiro (2011) sinaliza que foi realizada uma verdadeira desresponsabilização da 

Educação Superior pelo Estado, por meio da redução de verbas públicas para o seu 

financiamento e estímulo ao seu empresariamento. No Brasil, como aponta Lima (2007), a 

contrarreforma da Educação Superior foi iniciada pelo governo de Fernando Henrique 

Cardoso e se perpetuou no governo Luis Inácio Lula da Silva. Observou-se a continuidade 

de ações que ampliaram o ensino superior privado, ao mesmo tempo em que privatiza e 

transforma a universidade pública “por dentro”, onde o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o Reuni13, Instituído pelo Decreto 

nº. 6.096, em 24 de abril de 2007, é o exemplo mais recente. 

Em paralelo a implantação do REUNI, no que se refere às ações e princípios 

administrativos de gestão do serviço público, em conformidade com o processo de 

contrarreforma gerencial do Estado e de “adequação” as modificações promovidas no 

mundo do trabalho, observa-se o estabelecimento de ações que visam nortear as ações da 

área de Gestão de Pessoal das IFES bem como de todo o Serviço Público Federal. Tem-se 

                                                           
13A lógica do REUNI aumenta o número de alunos e vagas nas IFES sem a ampliação proporcional 
do quantitativo de servidores técnico-administrativos, busca suprir a carência de funcionários com a 
alternativa inaceitável do trabalho precarizado de terceirizados, bolsistas e estagiários, esta é mais 
uma confirmação da privatização interna das universidades públicas (RIBEIRO, 2011). 



 

 

 
                  

a publicação do Decreto nº 5707/06 que instituiu a Política e as Diretrizes para o 

Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional (PNDP), que estabelece a Gestão por Competência como instrumento a ser 

utilizado para direcionar as políticas e práticas de gestão de pessoas nas organizações 

públicas. 

Aliado a PNDP, foi publicado em junho de 2006, o do Decreto nº. 5.825. Neste 

Decreto, o Governo Federal estabeleceu as diretrizes para as IFE’s elaborarem o Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação. Este decreto visa à adequação de pessoal através do estabelecimento do 

dimensionando das necessidades institucionais de pessoal, para tanto, busca a análise do 

quadro de pessoal, inclusive no que se refere à composição etária e à saúde ocupacional; 

análise da estrutura organizacional e suas competências; análise dos processos e 

condições de trabalho e das condições tecnológicas da IFES.  Por dimensionamento, o 

decreto entende como o processo de identificação e análise quantitativa e qualitativa da 

força de trabalho necessária ao cumprimento dos objetivos institucionais, considerando as 

inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho no âmbito das IFES. 

O governo justifica estas novas requisições a partir das alterações estabelecidas 

no serviço público e no mundo do trabalho. Para Carvalho et al (2009) o setor público 

precisou se adaptar, estabelecendo mudanças organizacionais, utilizando novas 

ferramentas tecnológicas ou implementando novos métodos de trabalho. Para a lógica 

governamental, o modelo de gestão de pessoas por competência visa a melhoria da gestão 

organizacional. Busca discutir estratégias que mobilizem os talentos dos servidores de 

acordo com as necessidades institucionais, fazendo com que a gestão por competência se 

constitua no grande recurso de apoio ao enfrentamento dos problemas da organização, 

desde que esses problemas, devidamente diagnosticados, possam ser solucionados com 

formação e capacitação (CARVALHO et al, 2009). 

 Nesse sentido, o modelo, adotado pela Secretaria de Gestão Pública 

(SEGEP) do Ministério do Planejamento, ao disseminar as referências conceituais e 

metodológicas da gestão da capacitação por competência: mapeamento, diagnóstico, 

desenvolvimento de competências e avaliação de impacto, importa a lógica do setor privado 

para o serviço público, fundamentada na ideologia toyotista. Para Filho e Navarro (2013) 

este cenário preconiza um novo perfil de servidor com novas requisições profissionais: 

flexível, criativo, comprometido, autodisciplinado, ou seja, um servidor multifuncional. São 

valorizados sujeitos inovadores, competentes, que trabalham em equipe e compreendem o 

sentido e a velocidade das mudanças, objetivando agilizar as tomadas de decisão, ao 



 

 

 
                  

mesmo tempo em que devem ser engajados com os objetivos institucionais. Assim, 

conforme a concepção adotada pelo governo: 

 

O novo cenário exige maior qualificação e estabelece, também, maior fluidez nas 
atividades profissionais. As definições de postos de trabalho tornam-se mais 
flexíveis, os processos passam a ser baseados no trabalho em equipe e as 
habilidades demandadas pelo empregador aumentam significativamente (...). A 
conseqüência imediata, sem dúvida, é a necessidade de servidores públicos 
preparados para atuar nesse ambiente de gestão mais complexo, exigente em 
termos de novos conhecimentos e habilidades. Em função disso, a dimensão 
qualitativa da força de trabalho (competências e motivações) ganharia maior 
importância, pois está ligada à adequação entre o indivíduo e o posto de trabalho 
(CARVALHO et al, 2009, p. 17-18). 

 

 O que se analisa por essas novas requisições, por meio da instauração da 

gestão por competência e do processo de dimensionamento da força de trabalho, consiste 

em mais uma estratégia da contrarreforma do Estado a fim de flexibilizar e racionalizar o 

trabalho dentro do serviço público, o que acarreta a necessidade de cooptar a subjetividade 

do trabalhador, por meio da adoção dos princípios da gestão por competência, a fim de 

atender as novas exigências do novo ciclo da acumulação capitalista, predominantemente 

financeiro e ancorado sob o ideário neoliberal, que requisita a diminuição dos gastos do 

Estado, materializada na redução dos gastos com pessoal e com as políticas públicas. Por 

isso, surge, por parte dos processos de gestão de pessoas do governo federal, a 

necessidade de dimensionar a força de trabalho no âmbito das IFES e o estabelecimento da 

gestão por competência.  

Desse modo, observamos como os gastos do Estado deve ser restringido para o 

social e para as demandas trabalho e redirecionado para as exigências de valorização do 

capital. Nesse sentido, ganha centralidade a categoria do fundo publico, segundo Behring 

(2013), o fundo público, sob a égide do capitalismo financeiro e do neoliberalismo, vem 

sendo redirecionado para a reprodução do capital, diminuindo a sua alocação para as 

demandas do trabalho.  Salvador (2010, p. 622) considera que: 

o fundo público participa indiretamente da reprodução geral do capital, seja por meio 
de subsídios, negociações de títulos e garantias de condições de financiamento dos 
investimentos capitalistas, seja como elemento presente e importante na reprodução 
da força de trabalho, única fonte de criação de valor na sociedade capitalista. 

 

Nesse quadro, sob o símbolo da modernização do trabalho, de sua melhor 

qualificação, escamoteia-se, mais uma vez, como o papel do Estado é redirecionado para o 

desenvolvimento do capital pela via do fundo público.  Nesse sentido, responsabilizam os 

servidores, por meio da exigência de serem flexíveis, multifuncionais, competentes, 

ocultando sua real finalidade, a racionalização do trabalho dentro do serviço público, ao 



 

 

 
                  

mesmo tempo em que desconsideram, como aponta Ribeiro (2011), o cotidiano de trabalho 

marcado por restrições orçamentárias, por inexistência de condições adequadas para o 

desenvolvimento do trabalho, com recursos materiais e humanos insuficientes. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Através deste trabalho, pode-se compreender a partir da inserção econômica 

periférica e dependente da economia brasileira no sistema econômico mundial, como no 

contexto atual, marcado pelo novo ciclo da acumulação capitalista, estabelece novas formas 

de regulação estatal, organização e gestão do trabalho. Nesse sentido, compreendemos 

que as alterações da política de gestão de pessoas do governo federal para as IFES estão 

inscritas no do processo de contrarreforma neoliberal, o qual requisita uma redefinição do 

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

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

Plano Diretor da Reforma do Estado (PDARE), acarreta em ações que vão desde a 

reconfiguração da carreira dos servidores dentro do serviço público federal, até mesmo em 

ações que visam a reformulação das políticas públicas, como a política de Educação 

Superior. Nesse sentido, a PNDP, consiste em mais uma estratégia do capital no 

direcionamento da atuação do Estado para os interesses do capital financeiro. 
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