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O estatuto e regimento da UFBA e as propostas de carreira dos docentes. 

Governo (MPOG/MEC) X PROIFES X ANDES X SINASEFE X CONDISE1 

O que fazer? 

 

Celi Nelza Zulke Taffarel 2 

 

Resumo 

O texto apresenta dados sobre o Estatuto e Regimento da UFBA, que necessita ser revisto, 

por conter elementos que intensificam o trabalho docente e, dados sobre  as negociações da 

Carreira Docente, evidenciando as mediações exercidas entre os interesses mais geral do 

capital de destruir a educação pública no Brasil, pilhando o orçamento geral da união, 

contando para tal, com o sindicalismo de Estado, personificado no PROIFES. Finaliza 

reconhecendo a necessidade da luta ideológica, política e econômica dos docentes em defesa 

da soberania da nação, defesa dos serviços públicos, da educação pública, da universidade 

pública.    

 

Abstract 

The paper presents data on the Statute and Rules of the university, which needs to be 

revised, because it contains elements that enhance the teaching and data on the 

negotiations of the Teaching Career, showing the mediations conducted among more general 

interests of capital to destroy education public in Brazil, plundering the general budget of the 

union, and to this end, the unions of state, personified in PROIFES. Ends recognizing the 

necessity of ideological struggle, political and economic teachers in defense of the nation's 

sovereignty, defense of public services, public education, public university. 

 

Résumé 

Le document présente des données sur le Statut et le Règlement de l'université, qui doit être 

révisé, car il contient des éléments qui améliorent l'enseignement et de données sur les 

négociations de la carrière d'enseignant, en montrant les médiations menées entre les 

intérêts plus généraux du capital de détruire l'éducation publique au Brésil, en pillant le 

budget général de l'Union, et à cette fin, les syndicats d'Etat, personnifié dans PROIFES. Fin 

reconnaissant la nécessité de la lutte idéologique, les enseignants politiques et économiques 

dans la défense de la souveraineté de la nation, la défense des services publics, l'éducation 

du public, une université publique. 

 

 

 

                                                           

1 MPOG - Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. MEC - Ministério da Educação. 
ANDES-SN – Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior. PROIFES – Federação de Sindicatos de 
professores de Instituições de Ensino Superior.  SINASEF – Sindicato Nacional dos Servidores Federais 
da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. CONDISEF – Confederação dos Trabalhadores no Serviço 
Público Federal 

2 Professora Doutora, Titular FACED/UFBA. Produtividade em Pesquisa.  
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O estatuto e o regimento da UFBA 

Há uma característica comum no desenvolvimento ou, para sermos mais exatos, na 
degeneração das modernas organizações sindicais de todo o mundo: sua aproximação e 
vinculação cada vez mais estreita com o poder Estatal {....}a tendência a “estreitar vínculos” 
não é própria desta ou daquela doutrina, mas provem de condições sociais comuns {...} O 
capitalismo se baseia numa direção centralizada {...} os sindicatos devem enfrentar um 
adversário capitalista, intimamente ligado ao poder Estatal. {....} Não podemos renunciar a luta 
para conseguir influencia sobre os operários {....} não podemos renunciar a luta dentro das 
organizações. Não podemos renunciar ao trabalho sistemático no interior dos sindicatos {...} 
Deve-se lutar sob todas estas condições criadas {...} para mobilizar as massas não apenas 
contra a burguesia, mas também contra o regime totalitário dos próprios sindicatos e contra os 
dirigentes que sustentam este regime. A primeira palavra de ordem desta luta é Independência 
total e incondicional dos sindicatos em relação ao Estado capitalista. (TROTSKY, Leon. 
Sindicatos na época da decadência.)3 

 

Em 19 de outubro de 2007 foi aprovada a adesão da UFBA4 ao REUNI - Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, instituído pelo 

Decreto nº. 6.096, de 24 de abril de 2007, uma das ações que integram o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) do Governo de Luís Inácio Lula da Silva. Instala-se 

assim na Universidade um Programa de Governo que expande o número de vagas com um 

aporte orçamentário acrescido de 20% em relação ao orçamento anterior das universidades, 

as custas da aceitação, por parte das Universidades, de metas, entre as quais constam: 

aumento da relação professor-aluno, aumento do percentual de aprovação nos cursos, 

reestruturações na arquitetura curricular. 

Em 23 de Novembro de 2009 foi aprovado o Estatuto da UFBA e, em 11 de Março de 

2010, o Regimento da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Instala-se assim a 

reestruturação produtiva na Universidade, expressa na reestruturação do marco legal, na 

reestruturação curricular e, na reestruturação do trabalho docente, intensificando-o cada vez 

mais.  

Em 26 de agosto de 2011, foi assinado o Termo de Acordo Nº. 4/2011, pelo Governo 

(MPOG/MEC), o ANDES-SN e o PROIFES, que previa conclusão das negociações em torno da 

carreira docente, em 31 de março de 2012, o que não ocorreu. Em maio/junho de 2012 o 

processo de negociação foi adiado, do dia 28 de maio para data indefinida. Portanto, em 

maio/junho de 2012 está em discussão a reestruturação da carreira dos Docentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior, uma das últimas carreira a ser reestruturada sob o 

marco da Reforma do Estado, levada a cabo pelo Ministro Bresser Pereira no inicio da década 

de 90.  

Em 17 de maio de 2012 é deflagrada a maior greve da história das Instituições 

Federais. Trinta e três Universidades deflagram imediatamente a greve. No dia 29 de maio 

de 2012, vencendo o obstáculo da direção da APUB que foi contra a greve, é deflagrada a 

greve na UFBA. 

No dia 03 de agosto de 2012, atropelando deliberações de Assembleias do 

Movimento Docente em greve nas Instituições federais o PROIFES assina um acordo com o 

                                                           

3 Ver mais in: TROTSKY, Leon. Programa de transição. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich; 
TROTSKY, Leon. O programa da revolução. Brasília: Nova Palavra, 2008.______. A revolução 
permanente. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 

4 http://atarde.uol.com.br/cidades/noticia.jsf?id=798975  

http://atarde.uol.com.br/cidades/noticia.jsf?id=798975
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governo que não atende as reivindicações docentes porque não reestrutura a carreira, não 

garante recomposição salarial, mantem a quebra de isonomia e paridade e não trata das 

condições de trabalho.  

As negociações sobre a carreira docente são de longa data e intensificaram-se a 

partir de 2010, culminando com o Termo de Acordo Nº. 4/2011 assinado e não cumprido 

pelo governo (MPOG/MEC) o que desencadeou uma das maiores greves de docentes das 

Instituições federais ocorridas nos últimos 20 anos. No primeiro dia da deflagração da greve, 

em 17 de maio de 2012, entraram na greve 33 das 59 Instituições Federais. Em poucos dias, 

das 59 Instituições 56 deflagraram greve. Em muitas delas aliavam-se, também, em greve, 

os técnicos administrativos e os estudantes.  

Estes fatos nos permitem conhecer as relações e nexos entre um projeto de 

mundialização da Educação, sua implementação e consolidação nas universidades brasileiras, 

atingindo um dos principais sustentáculos da universidade que é o trabalho docente. 

Destaco, para fins de estudo e debate, considerando os fatos aqui mencionados as 

seguintes questões.  

a) Como se caracteriza, em meio à aguda crise de degeneração e decomposição do 

Modo de Produção Capitalista, o processo produtivo, a Reforma do Estado, os planos 

de ajustes ou de austeridade em geral e, em especial, como se instalam estes 

processos produtivos, de reforma e de ajustes,  nas universidades públicas federais? 

b) Como tais características mais gerais se expressaram no interior da UFBA, no que diz 

respeito ao marco regulatório, arquitetura curricular, no trabalho e produção 

docente? 

c) Como tais características mais gerais se expressam nas propostas de carreira em 

discussão na mesa de negociação entre o governo (MPOG/MEC), ANDES-SN, 

CONDISEF, PROIFES e SINASEFE? 

 

No presente texto, considerando a greve dos docentes das instituições federais de 

ensino no Brasil5, vou me ater a levantar a hipótese de que o marco regulatório, tanto 

interno a universidade, quanto externo, à nível do legislativo, é um dos principais 

mediadores que consolida a reestruturação produtiva, a reforma do estado e a precarização, 

intensificação do trabalho, nas Instituições Federais de Ensino. Localizo, portanto, no marco 

regulatório da UFBA, os itens referentes ao trabalho docente, a  produção docente,  

procurando em seu interior,  os indicadores da reestruturação produtiva e da reforma do 

Estado.  

Outro aspecto que vou destacar está expressa na proposta de carreira para o 

magistério superior – a carreira dos docentes que esteve em discussão na mesa de 

negociação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), Ministério da 

Educação (MEC), com quatro propostas: Proposta do Governo, proposta do PROIFES, 

proposta do ANDES-SN e, do SINASEF. Quatro propostas que no dia 24 de Julho foram 

                                                           

5 Em 04 de agosto de 2012 são 56 das 59 Instituições Federais de Ensino em greve, mais Trinta 
e seis Institutos tecnológicos e o Colégio Pedro II. 
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subsumidas pela proposta única do Governo Dilma Rouseff, intransigente, que não atende as 

reivindicações dos docentes, proposta previamente acordada com o PROIFES, entidade 

aliada, inserida  e, comprovadamente,  pró-governo. Em novembro de 2004 a ADUNICAMP – 

Seção Sindical dos Docentes da UNICAMP, publicou uma cartilha sobre a criação do neo-

peleguismo no governo Lula. Nesta cartilha estão os fatos inegáveis. Dúvidas não pairam 

sobre tal caraterização,  frente ao acordo assinado pelo Proifes com o Governo de Dilma 

Rousseff, no dia 03 de agosto de 2012, acordo que, volto a frisar, não reestruturou a carreira 

docente, não recompõe perdas históricas, mantem a quebra de isonomia e paridade, não 

trata das condições de trabalho, não considera a situação dos aposentados e, muito menos,  

considera que são três setores em greve na instituições. Localizo, portanto, no acordo 

assinado entre PROIFES e o Governo um ato anti-sindical que contribui para destruir a 

organização da classe trabalhadora.  

A Reestruturação produtiva atual, no marco do capital, caracteriza-se pela retirada e 

flexibilização de direitos, intensificação da super-exploração da mais–valia, aplicação de 

planos de ajustes estruturais e de austeridade6, rotatividade da força de trabalho, sua 

substituição pelas tecnologias e, pela evidente destruição dos recursos naturais e pela 

reforma do Estado, que está em curso. Está expressa na Universidade pela intensificação do 

trabalho docente, exigência de alta produtividade, alta titulação, alta competitividade e, 

transferência de fundos públicos para setor privado. Evidente no elevadíssimo número de 

professores contratados precariamente, por tempo determinado – os professores substitutos. 

Está evidente na contraditória simplificação e aligeiramento do trabalho docente, uso 

intensivo de tecnologias, precarização, terceirização, quarteirização e, nas péssimas 

condições de trabalho. 

O movimento mais geral do capital, com suas táticas, entre as quais a mediação do 

marco regulatório, se instala sutilmente por dentro da instituição, sem que os próprios 

trabalhadores, os docentes, deem conta de tais processos. O exemplo clássico pode ser 

citado quando da alteração do Estatuto e Regimento da UFBA. A baixíssima participação 

docente nos processos de discussão é emblemática. 

Menciono a seguir alguns dispositivos do Marco Regulatório da UFBA para demonstrar 

a mediação que o mesmo realiza para introduzir e consolidar uma perspectiva de trabalho 

humano e de universidade. Uma dada perspectiva de reestruturação do trabalho docente. 

O Titulo XIV, Das Disposições Finais e Transitórias, Art. 150 prevê que, no prazo de 

dois anos, em relação ao Estatuto, completado em 23 de novembro de 2011 e, em relação 

ao Regimento, completado em 11 de março de 2012, o Conselho Universitário (CONSUNI) 

reavaliará a integralização da Carga Horária de atividade de ensino estabelecida no Art. 119. 

Por enquanto nada se houve nas unidades, a não ser a ampliação de módulos de alunos por 

turmas, a intensificação do trabalho docente e, os coordenadores de programas de pós-

graduação correndo obsessivamente atrás de aumentar o conceito na CAPES. Estamos 

                                                           

6 A aplicação dos planos de austeridade está ocorrendo, principalmente na Comunidade Comum 
Europeia e nos países emergentes em todo o planeta. A Grécia é a ponta do iceberg, onde a “Troika” – 
Banco Europeu, CCE – Comunidade Comum Europeia e, FMI – Fundo Monetário Internacional aplicam a 
política da Austeridade  Ver mais In: A VERDADE. Revista Teórica da Quarta Internacional. São Paulo. 
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submetidos à superfiscalização instrumental que leva o corpo docente ao estresse, as 

doenças como lesões por esforço repetitivo e, a fadiga. Os estudos de Silva Júnior e 

Sguissardi assim o demonstram7. 

Neste contexto discute-se nacionalmente a carreira docente. Chamo a atenção 

porque no marco regulatório da UFBA, já estão plantadas sementes de um 

movimento mais geral que penetra na UFBA, por mediações curriculares, marcos 

regulatórias e, pela mediação do trabalho docente intensificado, para alguns, 

assegurando o produtivismo, competitivismo a meritocracia, o pragmatismo que 

precisa ser observado, analisado e criticado. 

       No Titulo I, Capitulo IV, Art. 9º, Itens III, IV e V, o Estatuto anuncia que vai firmar 

contratos, acordos, convênios e instrumentos similares, dispor sobre política de pessoal e 

estabelecer critérios e normas a serem observados pelos corpos docentes, discentes e 

técnico administrativo. Estas políticas de pessoal serão avaliadas no âmbito da Unidade 

Universitária, pela Congregação, segundo o que prevê o Art. 39 Seção I, Capitulo V, do 

Estatuto. Estes itens podem dar margem à política da “livre negociação”, quebrando a 

unidade nacional, nas negociações em relação ao trabalho docente. O exemplo é a 

integralização da carga horária docente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

prevê 8 horas. As universidades, os departamentos e cursos, por extrema necessidade, para 

não cancelar turmas, negocia e firma em cada unidade um percentual de carga horaria em 

sala de aula. O risco é o negociado valer mais do que o legislado. 

  No Titulo II, Do Patrimônio e Finanças, Capítulo II, Das Finanças, Art. 11 o Estatuto 

prevê de onde provem os recursos financeiros da Universidade, a saber: Orçamentos da 

União, Município e Estado, doações, rendimentos, recursos de fundações, rendas eventuais. 

Atualmente, aproximadamente, 20% do orçamento executado da UFBA provem de recursos 

próprios, o que significa que os docentes são os “alocadores” de 20% do orçamento 

executado. Além do ensino, pesquisa e extensão os docentes desdobram-se em atividades 

de gestão administrativa, financeiras, que não estão previstas em seus encargos docentes. 

Desempenham funções de técnico-administrativos, vez que, também faltam servidores 

técnico-administrativos para as atividades meio. O desvio das funções docentes, a gerencia 

de um controle tecnocrata sufocam os fins últimos da universidade. Ainda sobre o orçamento 

da universidade, os três setores reivindicam, transparência e participação, visto que grande 

monta dos recursos alocadas pela universidade circulam via Fundações. 

                                                           

7 SILVA JÚNIOR, João dos Reis; GONZÁLES, Jorge Luis Cammarano. Formação e trabalho: 
uma abordagem ontológica da sociedade. Ed. Xamã. São Paulo, ano 2001. São Paulo. SILVA 
JÚNIOR, João dos Reis; SGUISSARDI, Valdemar. Novas faces da educação superior no Brasil: 
reforma do estado e mudanças na produção. Ed. Cortez.  São Paulo, ano 2001. SILVA JÚNIOR, João 
dos Reis. O Pragmatismo: como fundamento das reformas educacionais no Brasil. Ed. Alínea. 
Campinas, ano 2007.  SILVA JÚNIOR, João dos Reis, FERRETI, Celso João. O institucional, a 
organização e a cultura da escola. Ed. Xamã. São Paulo, ano 2004. SILVA JÚNIOR, João dos Reis; 
SGUISSARDI, Valdemar. Trabalho intensificado nas federais: pós-graduação e produtivismo 
acadêmico. Ed. Xamã. São Paulo, ano 2009. FIORI, José Luis. Em busca do dissenso perdido: 
ensaios críticos sobre a festejada crise do estado. Ed. Insigth. Rio de Janeiro, ano 1995. SILVA 
JÚNIOR, João dos Reis. Pragmatismo e populismo na educação superior: nos governos FHC e 
Lula. Ed. Xamã. São Paulo, ano 2005.  
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  No Regimento geral, Titulo VI – Das Atividades-fim da Universidade vamos localizar 

no Capitulo I – Do Ensino, Art. 63 a definição dos cursos de graduação que habilitam para a 

obtenção de graus acadêmicos básicos e ao exercício profissional em cinco modalidades, 

entre as quais, além dos tradicionais: curso de Licenciatura, Bacharelado, Formação 

profissional, as modalidades de Superior de Tecnologia e Bacharelado Interdisciplinar. Reside 

aqui uma vasta discussão sobre a tendência do capital a desqualificar os trabalhadores no 

seu processo de formação acadêmica, subdividindo a formação e rebaixando conteúdos e 

esvaziando de profissionalização os cursos. 

Na seção II – Do Planejamento, Execução e Avaliação do Ensino Art. 771 localizamos 

o critério de aprovação dos alunos. A Resultante de média das avaliações parciais, igual ou 

superior a cinco, sem aproximação de decimais. A média na UFBA era nota sete e baixou 

para cinco. Esta exigência está subentendida nas metas do REUNI. Aumentar o índice de 

aprovação, garantindo o ingresso, permanência e conclusão do curso, também pela via da 

alteração da média de aprovação dos estudantes. 

No Regimento Geral da UFBA, no Titulo IX – Do Corpo Docente, está previsto no 

CAPITULO II – Do Ingresso na carreira do Magistério Superior, Art. 109, as classes Titular, 

Associado, Adjunto, Assistente e Auxiliar. Ao mencionar o ingresso na carreira é citado o 

concurso público, mas não é mencionada a forma de contratação. Defendo que deva ser 

mediante o Regime Jurídico Único. Caso contrário, esta contratação poderá se dar de forma 

precarizada, sem garantia de direitos constitucionais. A adoção desta referencia de carreira 

introduz na universidade distorções própria de uma carreira completamente defasada e que 

quebra a isonomia e a paridade entre docentes da ativa e entre docentes da ativa e 

aposentados.  

No Capitulo III – Do regime de trabalho e Lotação, Art. 111, no Parágrafo Único, 

abre-se a possibilidade de, no Regime de Tempo Integral, (TI) – 40 horas sem dedicação 

exclusiva, em condições excepcionais. Ainda, no Capitulo III, Seção I, Art. 112, Os Regimes 

de Trabalho, corresponderão à unidade Professor-Equivalente, Instituído pelo Decreto 

7.312 de 22 de novembro de 2010. Isto corresponde a seguinte medida:  

I Regime Tempo Parcial (TP): 0,5 professor Equivalente; 

II – Regime Tempo Integral (TI): 1,0 Professor Equivalente; 

III - Regime Dedicação Exclusiva (DE): 1,5 Professor Equivalente. 

 

No Art. 116 o Regimento prevê que é facultado ao docente em regime de DE optar 

por lotação simultânea em duas unidades Universitárias. 

Na Seção II – Integralização da carga horária docente, no Art. 119 estão previstas às 

12 horas semanais de ensino para os docentes em Regime de DE (40 horas semanais) ou 

Regime TP (20 horas semanais), sendo dez horas de aulas presenciais. No Regime Tempo 

Integral (40 horas) a previsão de no mínimo vinte horas aulas presenciais. Assegurados os 

encargos de ensino, prevê o § 3 os docentes poderão integralizar sua carga horária com 

atividades de pesquisa e extensão. Os docentes que não exercem atividade de pesquisa e/ou 

extensão terão carga horária de vinte horas aulas semanais, sendo dezesseis horas 

presenciais. 
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Sobre a Progressão Funcional, o Capitulo VI, Art. 126 prevê progressão de um para 

outro nível, dentro da mesma classe, exclusivamente mediante avaliação do desempenho 

acadêmico, cumprido o interstício de dois anos no nível respectivo. O Capitulo V, Art. 130, 

prevê que o corpo docente poderá ser complementado por não integrantes da carreira, nas 

categorias professor visitante, substituto e credenciados. A UFBA depende atualmente do 

trabalho de aproximadamente, 600 professores substitutos. 

Conforme já mencionei, segundo o Titulo XIV, Das Disposições Finais e Transitórias, 

Art. 150, estamos no prazo de dois anos, para reavaliar o Estatuto que completou dois anos 

em 23 de novembro de 2011 e, o Regimento, que completou dois anos em 11 de março de 

2012. Cabe ao Conselho Universitário (CONSUNI) reavaliar a integralização da Carga Horária 

de atividade de ensino estabelecida no Art. 119, entre outras questões pertinentes ao 

Estatuto e regimento da UFBA. 

Destaco para discussão seis pontos que indicam a intensificação do trabalho docente: 

1. A questão do Professor-Equivalente – depende de código de vagas a serem 

aprovadas no parlamento. Haddad encaminhou em 15 de agosto de 2011, o 

documento Interministerial nº 00178/2011/MP/MEC. No dia 25 de junho a presidenta 

Dilma Rouseff assinou a Lei 12.677 que dispõe sobre cargos efetivos e funções 

gratificadas no âmbito do ministério da Educação. Foram criados 19.569 cargos de 

professor de terceiro graus, integrantes da carreira do magistério superior, 24.306 

cargos efetivos de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e 27.714 cargos 

de técnico-administrativos. Avaliações preliminares sobre este montante de código 

de vagas demonstram que este número é insuficiente para, recompor as perdas de 

duas décadas decorrentes de um lado pela não abertura de vagas durante o Governo 

de Fernando Henrique Cardoso e, frente a expansão desordenada promovida no 

Governo de Luís Inácio Lula da Silva. Continuaremos, em muitas universidades, 

provavelmente exercendo funções que não nos correspondem. Continuaremos com o 

trabalho intensificado.   

2. A composição do banco de docentes – que depende do código de vagas. 

3. A questão da integralização da carga horária docente – ainda polêmica na UFBA. 

4. A lotação simultânea do docente – em mais de uma unidade. 

5. A negociação interna a UFBA que pode abrir precedentes para a “a livre negociação” 

na instituição. 

6. A submissão da UFBA aos agentes externos de financiamento e avaliação pela 

captação de recursos para manutenção de atividades via editais e, outros 

mecanismos de financiamento. 

   

Destaco a questão polêmica do Professor-Equivalente.8 

 

Em 19 de maio de 2011 foi publicado um decreto no Diário Oficial da União que regulamenta a 
contratação de professores pelas universidades federais por meio do banco de professores 

                                                           

8 http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/2011/decreto-7485-18-maio-2011-610652-
publicacaooriginal-132561-pe.html 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/2011/decreto-7485-18-maio-2011-610652-publicacaooriginal-132561-pe.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/2011/decreto-7485-18-maio-2011-610652-publicacaooriginal-132561-pe.html
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equivalentes.  De acordo com o Decreto nº. 7485/2011, a referência para cada professor 
equivalente é o professor de terceiro grau, classe adjunto, nível 1, com regime de trabalho de 
quarenta horas semanais e titulação equivalente a doutor. O decreto define os cálculos para a 
formação do banco.  A medida vale exclusivamente para os casos em que houver vacância de 
cargos, a partir de exonerações, aposentadorias e falecimentos, por exemplo. Em julho de 
2010, medida semelhante em relação à contratação de técnicos administrativos e foi 
regulamentada por meio do decreto nº 7.232/2010. 9 

 

A Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 440, de 22 de Agosto de 2011, e o decreto 

7.485, de 18 de maio de 2011 que dispõem sobre o banco de professores-equivalente das 

universidades federais vinculadas ao Ministério de Educação, permite a cada universidade 

calcular o seu Banco de Professores-Equivalente. Como exemplo mencionamos a iniciativa de 

universidades como a UnB, a Universidade Tecnológica do Paraná –Diretoria de Gestão de 

Pessoal,  que tornaram público seu Banco de Professores-Equivalentes.  Ver mais in: 

http://www.utfpr.edu.br/servidores/banco-de-professor- e http://www.srh.unb.br/banco-de-

professor-equivalente  

A questão colocada para as Instituições Federais é que o número do Código de Vagas 

depende da aprovação de Projeto de Lei e este não foi encaminhado até o momento, com os 

docentes em greve. 

 

Mesa de negociação MPOG/MEC, PROIFES, ANDES-SN e SINASEF 

O fato dos trabalhadores negociarem com os patrões, seus salários, condições de 

trabalho e outros direitos é uma característica histórica do sindicalismos de luta que defende 

a categoria. Chegar a mesa de negociações dividido beneficia os patrões. E foi assim que, em 

2012, chegamos a uma mesa de negociação com o governo (MPOG/MEC), com a base 

demonstrando vontade de unificar os docentes grevistas, mas, com as direções do Proifes 

obstaculizando o processo. O Governo valeu-se disto e fechou o acordo com uma entidade 

que não representa os docentes e não se caracteriza efetivamente como Sindicato. Este ato 

repudiado pelo Comando Nacional de Greve foi denunciado internacionalmente. 

A histórica luta da classe trabalhadora indica que, frente aos patrões, os 

trabalhadores devem se unir. Isto significa unidade nas reivindicações, nos comandos, nas 

ações, nos atos para avançarmos rumo às vitórias para a vitória – o atendimento das 

reivindicações transitórias.  

Chegamos à mesa de negociação, em meio a uma mobilização nacional que abrange 

o funcionalismo público federal. Chegamos à mesa de negociação com discrepâncias 

salariais, em relação a outras carreiras, como, por exemplo, os servidores da área de Ciência 

e Tecnologia.  Chegamos à mesa de negociação com a nossa malha salarial desorganizada o 

que resulta em sérios prejuízos para os aposentados. Além disto, temos a quebra da 

isonomia entre os docentes do ensino superior das universidades e do ensino básico e 

tecnológico. Para agravar temos ainda a quebra da paridade entre ativos e aposentados com 

a introdução de níveis na carreira que não contemplaram os aposentados. 

                                                           

9 In: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16638. 
http://www.srh.unb.br/banco-de-professor-equivalente  

http://www.utfpr.edu.br/servidores/banco-de-professor-
http://www.srh.unb.br/banco-de-professor-equivalente
http://www.srh.unb.br/banco-de-professor-equivalente
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16638
http://www.srh.unb.br/banco-de-professor-equivalente
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As propostas de carreira continham tópicos que nos permitiram comparações nos 

seguintes pontos: Formato da proposta; Regime da carreira; Abrangência; Base 

constitucional; Administração e supervisão da carreira; CPPD Comissão Permanente de 

Pessoal Docente criada pelo Art. 30 do Decreto n° 85.487, de 11/12/80; Carreira; Cargo; 

Regime Jurídico dos Titulares dos Cargos; Atribuições próprias dos cargos; Corpo docente; 

Quadro de Pessoal; Ingresso na carreira; Estágio Probatório; Plano de capacitação; Estrutura 

da carreira; Ampliação, Interstício e variação; Desenvolvimento na carreira; Aceleração de 

progressão/promoção; Regime de trabalho; Dedicação Exclusiva; Gratificação anterior; 

Definição remuneratória; Composição Remuneratória; Remuneração para a formação 

continuada; Remuneração para regime de trabalho; Férias; Função Gratificada; 

Movimentação; Afastamento; Reenquadramento de docentes em atividades; 

Reenquadramento de docentes aposentados; Correções no enquadramento; Direitos e 

vantagens adquiridos anteriormente; Direito de opção; regulamentação da avaliação; 

Percurso na carreira. 

 A análise detalhada de cada item nos permitiu reconhecer que a proposta do 

ANDES-SN, protocolada no MPOG e no MEC é a mais avançada, pois decorre de mais de 20 

anos de acumulo de estudos e discussões na base do sindicato. Esta proposta impacta o 

orçamento da União e é isto que o governo quer conter.  

Em 21 de julho de 2010 o governo apresentou uma proposta de carreira rebaixada e  

eivada de incongruências no que diz respeito à reenquadramento e progressão de ativos e 

aposentados.  Além disto, o governo a colocou como Estruturação da Carreira, o que exigiu 

previsão de normas, regras para transposição de ativos para aposentados. Sem isto o risco 

de perdas é enorme para a categoria. O Termo de Acordo Nº. 4/2011, assinado em 26 de 

agosto de 2011, pelo MPOG, MEC, ANDES e PROIFES, previa conclusão das negociações em 

31 de março de 2012.  

O Governo de Dilma Rouseeff alega o rebatimento da crise internacional na economia 

brasileira, para não atender as reivindicações dos servidores públicos federais por carreira, 

salários e melhores condições de trabalho. Mas, a raiz da negativa pode ser identificada no 

estabelecimento de prioridades do Governo de Colisão entre 14 partidos que não servem a 

classe trabalhadora, mas sim, gerenciam os interesses dos capitalistas, imperialistas (LÊNIN, 

2007). Os séculos de colonialismo e atualmente de imperialismo devastaram o Brasil que 

pode ser caracterizado como um pais neocolonial considerado o seu modelo econômico 

agroexportador. Isto pode ser constatado nos fatos destacados para exemplificar o desmonte 

da soberania da nação brasileira. Um diz respeito ao Orçamento Geral da União e a sangria 

dos recursos públicos e, outro, a situação da educação e do esporte no Brasil. 

O projeto de Lei Orçamentária (LOA) para 2012, aprovado pelo Congresso Nacional 

mostra a transferência para os bancos de quase metade dos recursos da união 

(amortizações, juros, encargos financeiros e refinanciamento (troca de títulos), ou seja, para 

os serviços da dívida pública serão destinados 47,19% do Orçamento Geral da União. Em 

2011 foram 45,05% e em 2010 foram 44,93% do total do Orçamento, segundo o sitio da 

Auditoria Cidadã da Divida.  
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Por outro lado, o montante previsto para Educação é de 3,18%, Esporte 0,12, 

Cultura 0,09%, Ciência e Tecnologia 0,43%, o que representa menos do que vem sendo 

aplicado em média nos países da América Latina. 

 

 

 

   

Esta prioridades em relação a aplicação dos recursos da união acentuarão a catástrofe  

educacional no Brasil, decorrente da pilhagem do orçamento. 

Esta pilhagem vem sendo acompanhada pelo Banco Mundial (BM) que assumiu, desde 

a década de 80, o papel de monitorar processos de ajustes estruturais nos países 

dominados, principalmente os ajustes/adequações na “área social”, dentre eles o do aparelho 

escolar. Ajustes que resultam de processos objetivos e expressão de interesses do 

imperialismo, porém, também de setores da classe dominante local. É importante ver como 

as propostas da burguesia industrial através da Confederação Nacional da Indústria 

coincidem com as propostas do imperialismo implementadas no Brasil sob a orientação do 

Banco Mundial. O discurso do Banco tem caráter humanitário corresponde às noções 

ideológicas de “justiça social” das classes dominadas dos países dominados, assumindo o 

combate à “pobreza”, noção ideológica central no discurso de várias instituições dos 

Aparelhos de Estado: as diversas igrejas, OSCIP – Organizações da Sociedade Civil (Lei 

9.790 de 23/03/1999) lei do Terceiro Setor que permite as ONGs – Organizações Não 

Governamentais, interferirem em áreas típicas do setor público, transferindo recursos 

públicos para o setor privado -, organizações políticas revisionistas, reformistas, populistas, 

etc. Esta atuação vai na direção de monitorar o ajuste estrutural dos países dominados de 

acordo com o rearranjo da economia mundial, abrir espaço para a valorização do capital, 
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elaborar políticas de contenção da luta de classe acirrada com a implementação destes 

ajustes e planos de austeridade. Figueiredo (2011, p. 93-111) demonstra como os 

organismos internacionais subordinam planos educacionais aos seus ditames. A adoção da 

política de cotas é um exemplo. 

Na educação os principais objetivos do Banco Mundial são: Ampliar a oferta do 

ensino fundamental público para manter sob controle as pressões sociais das classes 

dominadas, a população pobre, e para minar a resistência e a luta de classes das classes 

dominadas, e para isso é necessário adequar a escola no ensino fundamental a fim de 

trabalhar sob os critérios da produção capitalista (critérios de produção fabril): controle da 

produtividade; controle e avaliação de resultados; economia de custos; produção da 

mercadoria - no caso, educação – ao mais baixo custo possível, buscando formas, por 

exemplo, como a educação à distância, inclusive na formação de professores, portanto, com 

baixo nível de qualidade. A função aqui é conter a luta de classes. No geral é preparar a 

população “pobre” para ingressar, incluir, na economia “tradicional”: trabalho por conta 

própria, trabalho informal, trabalho precarizado, trabalho na produção de mercadorias 

tradicionais, organização familiar do trabalho, entre outros. Essa característica também se 

observa no nível superior, vide cursos e pesquisas em arranjos produtivos locais, economia 

solidária, entre outras.  

O que nos cabe perguntar é se as iniciativas do Estado brasileiro, conforme está 

configurado atualmente, após a Reforma do Estado (Plano Bresser Pereira, Novembro de 

1995) e a adoção do Plano Econômico para Acelerar o Crescimento (PAC - 22 de Janeiro de 

2007), a adoção do Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE) terão condições de 

responder aos desafios colocados pela educação da cidade e do campo? 

As analises empreendidas por Saviani (2009) acerca do PDE e a qualidade da 

educação básica questionam as bases de sustentação do PDE. A infraestrutura de 

sustentação do PDE são dois pilares o técnico e o financeiro. O ponto de vista técnico está 

subsidiado em dados estatísticos referentes ao funcionamento das redes escolares e em 

instrumentos de avaliação constituída de indicadores do aproveitamento dos estudantes 

expressos nas provas aplicadas regularmente pelo INEP. Com isto é monitorada a 

implementação do PDE, definidas e redefinidas metas, orientadas e reorientadas as ações 

programadas e avaliado os resultados, etapa por etapa da operação do Plano até 2022. A 

outra base do PDE é do ponto de vista financeiro constituído de recursos advindos do 

FUNDEB que visa atender prioritariamente os mil municípios com os mais baixos níveis de 

qualidade aferidos pelo IDEB. Da mesmo forma as análises de Grigotto (2011) sobre a 

Educação no Governo Lula demonstram que a politica fracassou e não atingiu o ponto de 

irreversibilidade histórica. 

Após demonstrar criticamente o fracasso de medidas adotadas na educação, Saviani 

(2009, p. 31-41) destaca que não é insuficiente esta base e aponta um terceiro pilar para 

que o PDE obtenha êxito. Para ser posto em operação o PDE vai depender de recursos 

humanos, entre os quais avulta a questão dos professores que exigem dois requisitos 

fundamentais a serem preenchidos: as condições de trabalho e salários e a formação. 
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Criamos ilusões, falsidades, quando imaginamos poder incluir manejando o poder do 

Estado burguês, ou o processo de trabalho pedagógico que é uma variável intra-escola cuja 

determinação está para além da escola. Mais ainda, quando levantamos a falsa idéia de que 

“a Educação pode incluir alguém no sistema”, sem compreender que as mobilidades sociais 

são exceções criadas pelo próprio sistema para manter sua hegemonia. Sejamos realistas, 

não existe possibilidade de inclusão, em um sistema cuja base fundamental é a exploração, 

explotação, a destruição.  

Gentili (2001, p. 28) afirma que existem novas e não tão novas formais de exclusão 

social e educativas vividas hoje na América Latina, região marcada pela barbárie e a negação 

dos mais elementares direitos humanos a milhares de indivíduos. Estas formas de exclusão 

são a supressão completa de comunidades, os mecanismos de confinamento ou reclusão e a 

segregação inclusiva ou exclusão includente.  Os dados de inclusão no sistema de ensino, 

por exemplo, são meros artifícios quando inseridos no sistema mundial de educação. Os 39 

milhões de analfabetos absolutos na América Latina são a marca do apartheid escolar. As 

crianças excluídas da escola e das atividades culturais em geral, em decorrência de guerras, 

de conflitos armados, pela exploração do trabalho infantil, pela exploração sexual, pelo 

desemprego dos pais são cada vez mais alarmantes. Quanto mais pobres as nações, mais ao 

sul, mais analfabetos, mais empobrecidos, mais endividadas, mais distantes estão do acesso 

aos bens culturais que garantem vida digna. Além disto, temos que reconhecer as novas 

formas de exclusão, via organização e trato com o conhecimento, avaliação-objetivos, 

organização do tempo pedagógico, financiamento da educação. É impossível deixar de 

reconhecer as contradições existentes entre a macroeconomia e as possibilidades de 

atendimento das reivindicações dos trabalhadores. O exemplo está sendo dado, por um 

governo que foi eleito por, aproximadamente, 52 milhões de eleitores para romper com a 

política liberal e o que estamos presenciando é o atendimento dos acordos internacionais 

com banqueiros imperialistas em detrimento das reivindicações dos trabalhadores. 

Quando nos reportamos à situação do esporte no Brasil, enquanto patrimônio cultural 

da humanidade, socialmente produzido, historicamente apropriado, vamos verificar segundo 

dados do IBGE que faltam orçamentos, planos, programas, projetos, infraestrutura, pessoal  

nas prefeituras para assegurar a universalização e democratização de tais práticas corporais 

para a classe trabalhadora. A Educação Física está desaparecendo das escolas e as iniciativas 

governamentais de Programas Esportivos não atingem 20% dos municípios brasileiros.  No 

que diz respeito ao Plano de Desenvolvimento do Esporte, constatamos que os Governos de 

Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff enfocaram a meta de tornar o Brasil um pais 

olímpico até 2022, desenvolvendo principalmente a infraestrutura para a realização de mega 

eventos, mega espetáculos esportivos, trazendo para o Brasil os Jogos Pan-americanos, 

Campeonatos Mundiais como a Copa das Confederações, a Copa Mundial de Futebol em 2014 

e as Olimpíadas em 2016. Os pilares do Plano esportivo são: o financiamento público maciço 

em obras de infraestrutura nas cidades sedes dos jogos, o marco regulatório que favorece os 

negócios em torno dos produtos esportivos e, a interferência do Estado via Ministério do 

Esporte em fomento, prioritário, ao esporte competitivo de alto rendimento. Os obstáculos a 
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universalização e democratização do esporte estão determinadas neste momento por estes 

três pilares que sustentam a transferência de recursos públicos para a iniciativa privada.  

A critica radical a escola que sociabiliza para o mundo do trabalho capitalista é o 

ponto de partida. Esta escola que ensina relações sociais submissas aos trabalhadores que 

aceitarão mais facilmente a sociedade atual, e não farão nada para alterá-la. As crianças 

aprendem muito pouco na escola, para além da submissão e isto é um ganho para o capital. 

Continuar explorando trabalhadores alienados que não conseguem se identificar com suas 

produções, com suas relações, consigo mesmo, instruindo os que mandam, é a função 

estratégico da escola capitalista. Escola que nega conhecimentos e não desenvolve as 

funções psicológicas superiores. Identificamos estas contradições na negação do 

conhecimento. Identificamos esta negação de conhecimentos na escola estudando o caso do 

conhecimento no campo da cultura corporal. Este conteúdo que deve ser criticamente 

ensinado, criativamente praticado, ludicamente exercitado está desaparecendo dos currículos 

escolares. As explicações sobre esta negação não reside só na boa vontade ou não do 

professor, mas, sim, na própria destruição das forças produtivas, na destruição dos serviços 

públicos, na destruição da escola pública. Trabalhadores cada vez mais escassos, para 

empregos mais escassos, facilmente substituídos por máquinas, não necessitam 

compreender o que significa a cultura corporal na história da humanidade. Os poucos que 

conseguirão trabalho poderão recorrer a outros meios para acessar tal bem cultural para 

consumo próprio, por exemplo, através do “personal trainer”, das academias. 

Portanto, temos que nos perguntar pela crise estrutural, cada vez mais profunda, do 

sistema capitalista e como ela se desdobra atingindo os direitos dos trabalhadores, por 

exemplo, aos serviços públicos de qualidade. Temos que reconhecer a necessidade da 

implantação da alternativa do projeto histórico comunista cuja transição se expressa 

atualmente nas experiências socialistas, e isto não será fruto de ponderações teóricas, mas, 

sim, da crise estrutural, cada vez mais profunda, do sistema do capital global. 

Esta crise estrutural determina as reformas do Estado (previdência, sindical, 

trabalhista, tributaria, do judiciário, da educação e outras) que retiram direitos 

constitucionais, a reestruturação produtiva do mundo do trabalho, intensificando, 

precarizado, flexibilizando o trabalho o que gera mentalidades conformadas, vez que, a 

consciência é determinada pela atividade humana (LEONTIEV,1981). 

 

A guisa de conclusão 

Reconheço, portanto, que somente uma profunda e intensa luta ideológica, 

econômica e política, da classe trabalhadora organizada, em especial dos docentes, poderá 

fazer fase a destruição da educação pública, que passa pela educação básica, o ensino 

fundamental, médio e de jovens e adultos e atinge a universidade. O não atendimento da 

reivindicação dos docentes, por carreira, salários, condições de trabalho é a ponta do iceberg  

de um processo destruidor bem mais profundo.  

Ao analisar as classes sociais no capitalismo destaco a necessidade de reconhecer, 

sobretudo, os inimigos e os aliados potenciais da classe trabalhadora e, ainda, a necessidade 

da análise das determinações objetivas da luta de classes que são freqüentemente 
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negligenciadas. Beer (2006) nos apresenta elementos para conhecer as lutas sociais na 

antiguidade até a época contemporânea. A luta do movimento socialista no mundo 

demonstra a resistência dos povos contra a destruição da lógica do capital. Engels (S/D) em 

sua obra “Do socialismo utópico ao socialismo científico” também localiza a luta histórica dos 

trabalhadores organizados em organismos internacionais10 para fazer frente às brutais 

condições de vida que o capitalismo emergente assegurava no inicio da revolução industrial. 

Outro exemplo é a histórica luta dos trabalhadores da cidade em união com os trabalhadores 

do campo, no Leste Europeu, que chegaram ao poder, derrubando o czarismo e o governo 

provisório de Kerensky em 7 de novembro de 1917 constituindo a União Soviética. Mais um 

exemplo é a resistência organizada, contra o imperialismo, a ofensiva da Revolução Cubana 

(1957– 1967); as lutas urbanas de massa contra regimes militares em toda a América Latina 

(1968-1976), a Revolução Sandinista e as ofensivas populares (1979-1998); as lutas rurais, 

as ligas camponesas, a luta no campo, a luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, dos Atingidos por Barragens, dos Extrativistas, dos Quilombolas, as resistências e as 

ofensivas mundiais como a luta dos povos contra o imperialismo no oriente médio, na 

Palestina, Irã, Iraque (TADDEI e SEOANE, 2001). As lutas atuais em defesa dos 

organismos de classe e pela construção de pólos de resistência contra o imperialismo. Dentro 

destas lutas vamos localizar reivindicações transitórias e históricas, entre elas, o acesso aos 

bens culturais materiais e imateriais, como a educação e o esporte. Nessas lutas aprendemos 

lições completamente contrárias às lições dos dominantes, dos imperialistas e seus 

intermediários, os bancos, como o BM - Banco Mundial, o FMI – Fundo Monetário 

Internacional, a OMC – Organização Mundial do Comércio que, por anos e anos, orientam as 

políticas educacionais, agrárias e de esporte no Brasil e vêm destruindo direitos, culturas e 

retirando da classe trabalhadora as condições de acessarem bens produzidos socialmente 

(DE TOMMASI; WARDE; HADDAD; 1996). 

Estas lutas refletem a luta da classe trabalhadora, nacional e internacional, contra o 

capital e sua forma de organizar a vida. A luta de classes diz respeito aos interesses 

antagônicos e podemos constatá-la na construção histórica da humanidade e localização na 

divisão social do trabalho. Esse movimento, que constitui a práxis da humanidade, se dá de 

maneira utilitária quando se mantém o modo de vida e de maneira revolucionária quando o 

modo de vida é revolucionado (KOSIK, 1976). É, portanto, na práxis da humanidade que se 

                                                           

10 A Primeira Internacional (25.09.1864) foi fundada em Genebra, com a atuação militante de 
Marx e Engels. São os setores mais avançados do movimento operário que dão uma expressão orgânica 
e ativa ao programa internacionalista da revolução proletária. A Segunda Internacional (1889), da qual 
Engels foi um dos fundadores, votou o dia 1º de maio comemorativo do Dia Internacional do Trabalho. 
Termina por apoiar os governos dos países imperialistas da Europa votando os créditos de guerra e 
conseqüentemente apoiando a matança dos trabalhadores de cada país por seus irmãos de classe. A 
Terceira Internacional (1919), formada pelo Partido Bolchevique após a Revolução Russa, 
posteriormente à vitória de Stalin e de sua política de “Socialismo em um só país”, se transforma em 
instrumento de política externa da URSS. Rompendo com a III Internacional em 1938 por entender que 
os Partidos haviam se tornado organizações contra-revolucionárias que trabalhavam unicamente para 
defender os interesses da casta burocrática de Moscou e não mais os do proletariado mundial, Leon 
Trotsky funda a Quarta Internacional. Diversas organizações aderiram a Quarta e passaram a ter como 
eixos político-programáticos o internacionalismo, o Programa de Transição elaborado por Trótsky e a 
Teoria da Revolução Permanente, de que a revolução proletária é mundial e somente assim poderá ser 
vitoriosa. 
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desenvolvem as leis e categorias do pensamento e esse acúmulo histórico permite não 

somente constatar, generalizar e sistematizar, mas, criticar e transformar o concreto 

aparente em real concreto. É na práxis revolucionária que vamos localizar os elementos de 

superação do modo do capital organizar a vida. Isto significa a construção de uma outra 

subjetividade humana, decorrente da internalização de outras relações sociais de produção 

da vida, com outra objetivação do ser humano transformando o meio e se transformando a 

si mesmo. 

Somente uma forte luta dos docentes das Instituições Federais de Ensino poderá 

recuperar o histórico Movimento de luta dos docentes em torno da carreira, somente uma 

grande mobilização, que nos insira no conjunto das lutas importantes dos servidores públicos 

federais, contra os planos de austeridade imperialistas, somente uma fortíssima organização 

do Movimento Docente disposto à lutar, unificado, poderá garantir o atendimento das 

reivindicações.  

A retomada do Movimento Docente de Luta na UFBA, cuja seção sindical foi usurpada 

e filiada ao Proifes passa pela destituição da atual diretoria (2010-2012) e pela expulsão do 

Proifes da base sindical, pela retomada da luta pela pauta de reivindicação nacional e local. E 

na pauta local deve constar: convocação pelo Conselho Universitário (CONSUNI) da 

comunidade acadêmica e, a sociedade, para avaliar o REUNI – Programa de Apoio a Planos 

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

de 24 de abril de 2007, enquanto uma das ações que integram o Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE). Programa de governo que precisa ser severamente avaliado no interior 

da UFBA. É lutar pela ampliação do Código de Vagas, que são necessárias para a UFBA, 

frente a necessidade de um plano de expansão autonomamente definido, que recupere a 

infraestrutura deficitária, recomponha corpo docente e de técnicos administrativos e, 

fundamentalmente, recomponha a altura dos desafios da expansão, o orçamento da 

universidade, propondo alterações na base de cálculos da matriz orçamentária proposta 

pela ANDIFES – Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades Federais de Ensino 

Superior. É lutar para que o CONSUNI/UFBA reavalie a integralização da Carga Horária 

de atividade de ensino, estabelecida no Art. 119 do Regimento. Passa pela auto 

convocação do Congresso da UFBA onde o projeto histórico para além do capital, o projeto 

de nação soberana que rompe com o jugo dos imperialistas, o projeto de Universidade 

Pública, laica, socialmente referenciada seja recolocado em seu patamar mais avançado.   

Este é o enfrentamento para o próximo período, se quisermos agir na linha da 

superação dos elementos que constitui a contradição de fundo que é a destruição dos 

serviços públicos, a destruição da educação pública a destruição da universidade que está 

em curso. A questão de fundo é a resistência, a ocupação, a produção, a preservação a 

partir da determinação responsável e voluntária de produtores associados que têm como 

elemento regulador, nos planejamentos de baixo para cima do sistema de produção e troca, 

não as leis do mercado, mas fundamentalmente as necessidades vitais do SER HUMANO. A 

isto Meszáros (2002) em sua obra “Para além do capital: Rumo a uma teoria da transição” 

denomina de principais princípios da alternativa socialista.  
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A libertação dos trabalhadores pode vir apenas pelos próprios trabalhadores ressalta 

Trotsky (2009, p. 92) em seu livro “Modo de Vida”. “Participar deste movimento, com os 

olhos bem abertos e uma intensa vontade, pode dar a mais alta satisfação moral a um ser 

pensante”. 
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