
 
  

 

 
 

                                                                                                                   
Secretari a do PPGE 

Campu s Praia V ermelha  
A v. Pasteu r, 250 – sala 205- Urca 

CEP: 22.290-140- Rio de Janeiro - RJ - Brasi l  
www.educacao.ufrj.br 

Tele-fax: (0xx21) 2295-4047  
 

DEFESA DE TESE – turma 2016 SECRETA RIA  DE ENSINO DA  PÓS-GRA DUA ÇÃ O 
 

Doutorando(a): Data da defesa: Horário: Local: 

THIAGO VASQUINHO SIQUEIRA 5ª feira 13/05/2021 14:00h Videoconferência 
 

Título da Tese: 

Petróleo e poder: as estratégias pedagógicas do partido do ouro negro no Brasil   

(1957-1997) 
 

Banca Examinadora: Instituição de origem: 

Carlos Frederico Bernardo Loureiro (Orientador) UFRJ 

Roberto Leher UFRJ 

Rodrigo de Azevedo Cruz Lamosa                UFRRJ 
Virginia Maria Gomes de Mattos Fontes                   UFF 

Rodrigo Castelo Branco Santos               UNIRIO 

Vania Cardoso da Motta (suplente) UFRJ 

Celso Sanchez Pereira (suplente)               UNIRIO 
 

Resumo da Tese: 

Esta Tese objetiva compreender o projeto de hegemonia da burguesia industrial do petróleo através da 
análise das estratégias pedagógicas implementadas pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). 

Este estudo buscou contribuir academicamente com um conjunto de trabalhos que analisam a atuação 
da classe dominante no Brasil. O quadro teórico utilizado está baseado, sobretudo, no conceito de 
“hegemonia” do filósofo Antonio Gramsci, que serve a esta pesquisa como uma das principais categorias 

de análise. Buscou-se apreender as estratégias pedagógicas desenvolvidas, tanto em sentido estrito, 
bem como as ações de caráter mais amplo, que se propõem a sedimentar consensos sobre os interesses 
particulares destas frações na sociedade civil. A metodologia se utilizou do conjunto do pensamento de 

Gramsci, sobretudo seu conceito de “Estado Ampliado”, como ferramenta teórico -metodológica. A 
ampliação da categoria “Estado” no pensamento do autor possibilita uma forma didática de 
compreender a atuação da classe dominante no contexto de complexificação do modo de produção 

capitalista, sobretudo em sua fase monopolista. O recorte foi definido de forma a compreender o período 
entre a fundação do IBP (1957) e o fim do monopólio da Petrobras (1997), um marco para a indústria de 
petróleo no Brasil e para a própria história do Instituto. Foram analisados alguns documentos, 

sistematicamente os Relatórios de Atividades do IBP, realizando uma investigação pormenorizada das 
estratégias pedagógicas utilizadas em cada momento histórico de sua atuação, possibilitando entender 
os movimentos na consecução de seu projeto de hegemonia. As análises são apresentadas de forma 

periodizada, a partir da apreensão dos movimentos centrais em cada momento, demonstrando como as 
frações burguesas representadas pelo Instituto se organizaram historicamente como classe. Iniciando 
somente como um Aparelho Privado de Hegemonia, desde sua fundação o IBP assumiu 

voluntariosamente a tarefa de se constituir como o Partido do Ouro Negro no Brasil. Nesta empreitada 
histórica, passou de um representante de interesses empresariais do “setor”, a um partido ampliado das 
causas burguesas da acumulação em geral, congregando interesses de um vasto espectro de frações 

dominantes, atuando de forma supranacional e suprapart idária, assimilando outras classes e frações ao 
nível econômico e cultural de seu projeto de hegemonia e, portanto, tornando o Estado  educador deste 
projeto. A mediação pedagógica que realiza estabelece os vínculos entre a formação e a produção 

humana, fornecendo uma unidade determinada ao par estrutura-superestrutura que se estabelece em 
íntimo acordo com seus interesses. 
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