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APRESENTAÇÃO 

A proposta da realização do III Seminário Internacional Desafios 

do Trabalho e Educação no Século XXI: Os 100 anos da Revolução 

Russa, tem como objetivo a continuidade e ampliação das 

atividades desenvolvidas nos dois Seminários anteriores, realizados 

na Universidade Federal de Uberlândia. O III Seminário terá como 

foco o debate para a fundamentação de um desenvolvimento 

epistemológico e gnosiológico que contribua para reflexões mais 

amplas quanto a conjuntura econômica, política, social e cultural da 

atualidade e suas repercussões diretas na organização material e 

imaterial do Estado e da sociedade civil no capitalismo mundial, 

incorporando-se a discussão da temática Trabalho e Educação na 

América Latina. 

Destaca-se que em outubro de 2017 a Revolução Russa completará 

100 anos. Nesse contexto, o III Seminário trará como tema central 

as consequências históricas, políticas, econômicas, sociais e 

culturais da mesma, uma vez que a partir de então houve uma 

mudança na história do século XX, sendo a expressão direta do 

antagonismo ao capitalismo. Nesses tempos de reorganizações 

estruturais do capitalismo brasileiro e mundial, sob a égide do 

neoliberalismo, evidencia-se a necessidade da crítica ao 

estabelecido. Dessa forma, recuperar a Revolução Russa como 

proposta concreta de um processo transformador da realidade é 

fundamental para a compreensão dos seus próprios limites, bem 

como das possibilidades e desafios hoje colocados para a classe 

trabalhadora e os movimentos sociais. 

A Revolução Russa trará os subsídios teóricos necessários para a 

reflexão de temas que aparentemente estão engessados e diretivos 

pela ordem dominante capitalista. Assim, o trabalho e a educação 

serão apontados como elementos transformadores da realidade. Daí 

o norte do III Seminário: a compreensão ampla da realidade nos 

seus múltiplos aspectos e relações interescolares a partir do 

confronto dos temas neoliberais com a Revolução Russa. 

A aparente derrota da Revolução Socialista é usada 

ideologicamente como substrato da indestrutibilidade do 

capitalismo, pois tal direção impede a verificação das condições 

degradantes fundadas pelo próprio capitalismo e aprofundadas pela 
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sua construção mais devastadora para os trabalhadores: o 

neoliberalismo. 

O III Seminário apresenta-se como a efetivação de uma memória 

para a compreensão dos fatos históricos no movimento para 

entendê-los como sentido da realidade atual que passa, sem dúvida, 

pelas experiências de lutas dos trabalhadores de outra nações, 

motivados por tal momento histórico e suas consequências para a 

organização social, política, econômica e cultural, como elementos 

imbricados diretamente à realidade escolar com seus objetivos 

diretivos. 

A Revolução Russa é, portanto, pensada nesse III Seminário como 

elemento catalisador para a reflexão da atual forma de sociabilidade 

humana que tem levado à morte milhares de trabalhadores em todo 

o mundo, seja por guerras imperialistas, como no Oriente Médio ou 

por reformas estruturais do Estado, como é o caso brasileiro. Faz-se 

necessário problematizar esses elementos contraditórios presentes 

no capitalismo para que o pensamento crítico não capitule diante do 

pensamento pragmático, pois o capitalismo estruturou de tal forma 

o pensamento ocidental que parece não existir outro mundo 

possível além do que está posto. 

Assim, o III Seminário mostra-se como elemento importante para 

fundamentar as discussões para além do estado da arte e o retorno 

ao processo histórico, político e econômico da Revolução Russa. 

Ele terá por consequência a reflexão crítica sobre os dogmas 

neoliberais tão cultuados pelos grandes agentes financeiros e as 

empresas multinacionais. 

Por fim, a temática escolhida permitirá que o debate avance para 

eixos como Educação e Socialismo no Século XXI; a Revolução 

Russa e suas influências na América Latina; Trabalho, Educação e 

Movimentos Sociais; e Estado, Educação e Controle Social. Sendo 

estes, mais que provocativos, são, de fato, construtivos no 

estabelecimento de parâmetros tão esquecidos ou difamados pelo 

capitalismo, com isso o III Seminário pretende ser um espaço de 

resistência teórica e formação humana no mais amplo sentido. 
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PROGRAMAÇÃO GERAL 

 

13/09/2017 - Quarta-feira 

 

Manhã - Horário: 8:00 às 12:00 hs   Local: Campus Santa Mônica /Anfiteatro 3 Q  

Atividade: Credenciamento e Exposição de Livros 

 

Tarde - Horário: 14:00 às 18:00 hs  Local: Campus Santa Mônica 

Atividade: Apresentação de trabalhos nos GTs 

 

Noite - Horário: 19h às 22:00 hs Local: Campus Santa Mônica /Anfiteatro 3 Q 

Atividade: Conferência de abertura 

Tema: Trabalho, Educação e Socialismo 
Conferencista: Dr. Ricardo Antunes (UNICAMP)  

Mediação: Dra. Fabiane Santana Previtali (INCIS/PPGED/UFU) 

 

14/09/2017 - Quinta-feira 

 

Manhã - Horário: 8:00 às 12:00 hs   Local: Campus Santa Mônica /Anfiteatro 3 Q 

Atividade: Debate Fílmico  

Filme: Outubro (1928) 
Debatedores: Iara Helena Guimarães (SMC) e Dr. Miguel Perez (UNL, Portugal) 

Mediação: Dr. Antonio Bosco de Lima (PPGED) 

 

Tarde - Horário: 14:00 às 18:00 hs  Local: Campus Santa Mônica 

Atividade: Apresentação de trabalhos nos GTs 

 

Noite - Horário: 19:00 às 22:00 hs  Local: Campus Santa Mônica /Anfiteatro 3 Q 

Atividade: Mesa-Redonda  

Tema: Revolução Russa e suas Influências na América Latina 

Palestrantes: Dra. Maria Caridad Pacheco (Universid de la Habana, Cuba) e Dr. Farid Eid (UFPA) 

Mediação: Dra. Eliane Soares (INCIS) 

 

15/09/2017 - Sexta-feira 

 

Manhã - Horário: 08:00 às 12:00 hs Local: Campus Santa Mônica /Anfiteatro 3 Q 

Atividade: Mesa-Redonda  

Tema: Marxismo, Educação e Revolução  

Palestrantes: Dr. José Luis Sanfelice (UNICAMP/UNIVÀS-MG) e Dr. José Claudinei Lombardi (UNICAMP) 

Mediação: Dr. Carlos A. Lucena (PPGED/UFU) 

 
Tarde - Horário: 14:00 às 18:00 hs  Local: Campus Santa Mônica 

Atividade: Apresentação de trabalhos nos GTs 

 

Noite - Horário:  19:00 às 22:00 hs Local: Campus Santa Mônica /Anfiteatro 3 Q 

Atividade: Mesa-Redonda 

Tema:  Crise da Educação?  

Palestrantes:  Dr. Afrânio M. Catani (USP) e Dra. Teresa Medina (U. Porto - Portugal) 

Mediação: Dra. Elizabeth O. Lúcio (UFPA) 
 

16/09/2017 – Sábado 

 

Manhã - Horário: 08:00 às 12:00 hs Local: Campus Santa Mônica /Bloco 5 O anf. B 

Atividade: Conferência de Encerramento 

Tema: Crise da Educação. 

Conferencista: Dr. Roberto Leher 

 
Tarde - Horário: 14:00 às 18:00 hs  Local: Campus Santa Mônica /Bloco 5 O anf. B 

Atividade:  Formação Política pela Sétima Arte – Debate Fílmico 

Tema: A Guerra do Fogo. França, 1981 

Palestrantes: Dra. Ileizi Luciana F. Silva (UEL) 
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GT-1 REVOLUÇÃO RUSSA E SUAS INFLUÊNCIAS NA AMÉRICA LATINA 

 

Coordenadores: Dr. Aldo Duran Gil (INCIS-UFU) 

Dra. Eliane Soares (INCIS-UFU) 

Dr. Tulio Barbosa (IG-UFU) 

  

A Revolução Russa foi a maior do século XX com grandes consequências políticas, 

econômicas, culturais, sociais e científicas para todo o mundo. A América Latina foi 

impactada diretamente por esse eventos. Foram inúmeros movimentos vinculados 

diretamente à herança revolucionária, objetivados numa luta contra as forças opressoras. O 

papel dos trabalhadores na organização política nos países latino-americanos foi decisivo, 

já que os mesmos fomentaram inúmeras lutas,com ações de greves, constituição de 

sindicatos, associações clandestinas, impressa revolucionária, sabotagens, levantes, 

manifestações e lutas, tendo como resultado uma investida contrarrevolucionária das 

burguesias nacionais e do imperialismo dos Estados Unidos e da Europa. 

O presente GT “Revolução Russa e suas Influências na América Latina” tem como 

objetivo a promoção da discussão e do aperfeiçoamento intelectual como arma política, 

como condição para a superação do processo de reincidência na América Latina de 

movimentos de direita com caráter ditatorial e, sobretudo, problematizar a Revolução 

como uma conquista dos trabalhadores e de seus direitos nas sociedades capitalistas. 

Também esperamos trabalhos que possam discutir o papel histórico da Revolução Russa e 

sua influência direta e indireta sobre os países e povos latino-americanos, bem como sobre 

os processos emancipatórios de resistência e transformação social, tanto na forma de 

partidos políticos como de movimentos sociais e populares. Interessa também debater a 

influência da Revolução Russa sobre os embates teóricos e práticos em torno das 

particularidades e do papel do Estado burguês periférico. 

 

GT 1 – REVOLUÇÃO RUSSA E SUAS INFLUÊNCIAS NA AMÉRICA LATINA  

Coordenação: Dr. Aldo Duran Gil (INCIS), Dra. Eliane Soares (INCIS), Dr. Túlio 

Barbosa (IG)  

Dia 13/09 Local – Bloco 1H sala 1H55 Horário – 14:00/18:00 horas 

1
o
. Autor /1

a
. Autora Instituição Título do trabalho 
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GT 1 – REVOLUÇÃO RUSSA E SUAS INFLUÊNCIAS NA AMÉRICA LATINA  

Coordenação: Dr. Aldo Duran Gil (INCIS), Dra. Eliane Soares (INCIS), Dr. Túlio 

Barbosa (IG)  

Dia 14/09 Local – Bloco 1H sala 1H55  Horário – 14:00/18:00 horas 

Pedro Luiz Teixeira de 

Camargo 

 

UFOP 

 

 

HEGEMONIA DO PODER: 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

ACERCA DESTE CONCEITO EM 

LÊNIN E GRAMSCI 

Miguel Ángel Pérez 

Suárez 

UNL A FORMA SOVIETE COMO 

EXPRESSÃO DO PODER 

REVOLUCIONÁRIO NO SÉCULO 

XX 

Wilson Alves dos Santos 

Junior 

UFU 
LÊNIN: DA GUERRA DE 

GUERRILHAS AO 

PROGRAMA MILITAR 

DA REVOLUÇÃO 

PROLETÁRIA 

Fernanda Duarte 

Belisário 

 

 

UFU 

 

 

A CRISE DA 

DEMOCRACIA 

CAPITALISTA E O FIM 

DA HISTÓRIA PÓS-

URSS: AS LIÇÕES DA 

REVOLUÇÃO RUSSA 

Danilo Martins Brandelli 

 

UFU 

 

A CLASSE MÉDIA NO 

MOVIMENTO COMUNISTA 

Renato Gomes Viera 

 

UFG/IFG 

 

A REVOLUÇÃO RUSSA 

E O FUTURO DO 

SOCIALISMO 

1
o
. Autor /1

a
. Autora Instituição Título do trabalho 

Luciano Patrice Garcia 

Lepera 

 

UFU/UNIUBE 

 

 

FORMAÇÃO DO 

PARTIDO COMUNISTA 

BRASILEIRO (PCB): AS 

CONDIÇÕES INTERNAS 

E EXTERNAS AO 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 
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Eliane Soares UFU 
A PRAXIS 

REVOLUCIONÁRIA DE 

DE JULIO ANTONIO 

MELLA E A 

INTERNACIONAL 

COMUNISTA 

 

Aldo Duran Gil 

 

UFU 

A INFLUÊNCIA DA 

REVOLUÇÃO RUSSA DE 

1917 NA ASSEMBLEIA 

POPULAR NA BOLÍVIA 

EM 1971 

Ciro Macedo de Souza 

 

 

UFU 

 

UM DRAMATURGO DA 

REVOLUÇÃO: A 

TRAJETÓRIA DE 

MAIAKOVSKI NA URSS 

E O SEU IMPACTO NO 

BRASIL 

Danilo Henrique Faria 

Mota 

UFU 
TOLSTOI O ESPELHO 

DA REVOLUÇÃO 

RUSSA: AS IDEIAS 

REVOLUCIONÁRIAS DE 

LIMA BARRETO 

Gabriela Lourenção 

Gasparetto 

 

UFU 

 

 

UMA ANÁLISE DO 

PROCESSO DE 

PRIVATIZAÇÃO DA 

COMPANHIA VALE DO 

RIO DOCE 

Tulio Barbosa UFU A REVOLUÇÃO RUSSA 

E O BRASIL HOJE 
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GT-2 EDUCAÇÃO BÁSICA, TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE 

Coordenadores: Dra. Elizabeth da Fonseca Guimarães (INCIS) 

Dr.  Cilson C. Fagiani (UNIUBE) 

Dra. Sálua Cecílio (UNIUBE) 

Dra. Vânia M. de O. Vieira (UNIUBE) 

 

O objetivo do GT2 é discutir as relações entre o mundo trabalho e a educação, tendo como 

foco a educação e sua relação com a formação do trabalhador, abordando as seguintes 

temáticas: trabalho na sua dimensão ontológica e nas suas formas históricas, formação 

omnilateral, educação dual, organização da educação básica, plano nacional de educação, 

base nacional comum curricular, políticas públicas e reformas da educação básica e a 

formação profissional, trabalho e escolaridade, trabalho e educação básica, trabalho e 

formação docente, trabalho docente e lazer, trabalho docente e adoecimento. Almeja-se 

trazer à luz os avanços e debates teóricos presentes na produção acadêmica sobre essas 

problemáticas. Valorizam-se especialmente trabalhos que abordem análises do contexto 

brasileiro e dos demais países da latino-americanos, bem como de países europeus em 

particular de Portugal.  

  

GT 2 – EDUCAÇÃO BÁSICA, TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE 

Coordenação: Dra. Elizabeth da Fonseca Guimarães (INCIS), Dr.  Cilson C. Fagiani 

(UNIUBE), Dra. Sálua Cecílio (UNIUBE) e Dra. Vânia M. de O. Vieira (UNIUBE) 

Dia 13/09 Local – Bloco 1H sala 1H14  Horário – 14:00/18:00 horas 

1
o
. Autor /1

a
. Autora Instituição Título do trabalho 

Cristina Damm 

Forattini 

UFU O PESQUISADOR EM EDUCAÇÃO E 

SUAS DIMENSÕES 

“BIOPSICOSOCIOESPIRITUAL” NA 

PESQUISA QUALITATIVA 

Ana Abadia dos Santos 

Mendonça 

SEE/MG 
Escola Estadual Professora 

Juvenília Ferreira dos 

Santos 

FORMAÇÃO DOCENTE PARA 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Gabriel Marques UFU PIBID: UM ATO PRÁTICO DE 
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GT 2 – EDUCAÇÃO BÁSICA, TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE 

Coordenação: Dra. Elizabeth da Fonseca Guimarães (INCIS), Dr.  Cilson C. Fagiani 

(UNIUBE), Dra. Sálua Cecílio (UNIUBE) e Dra. Vânia M. de O. Vieira (UNIUBE) 

Fernandes RESISTÊNCIA E 
TRANSFORMAÇÃO DURANTE 

A FORMAÇÃO DOCÊNTE 

Juliene Silva 

Vasconcelos 

UFU FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO PLANO 

DECENAL MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE UBERABA 

(2014-2016) NUMA 

PERSPECTIVA HISTÓRICO-

CRÍTICA 

Vanusa Bianchi Pétri IFES-Vitória,ES NOVA ALMEIDA, UMA 

HISTÓRIA COM OLHARES 

VOLTADOS PARA NOVAS 

APRENDIZAGENS 

Kamila Batista de Melo SMU/MG EDUCAÇÃO INFANTIL E 

INCLUSÃO: O PAPEL DO 

SUPERVISOR ESCOLAR 

Taynara Martins 

Resende Gonçalves 

SMU/MG O CURRÍCULO NOS CURSOS 

DE PEDAGOGIA: REFLEXÕES 

ACERCA DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Letícia Reis da Cruz UFT GÊNEROS TEXTUAIS: A 

IMPORTÂNCIA DAS FÁBULAS 

NO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO INICIAL 

DOCENTE NOS CURSOS DE 

PEDAGOGIA 

Laísse Silva Lemos IFEG - Câmpus Jataí DE CORPO DOCENTE PARA 

CORPO DOENTE: ANÁLISE 

DAS CONDIÇÕES DE 

TRABALHO DO SOCIÓLOGO 

LICENCIADO 

Fernanda Aparecida 

Oliveira Silva 

UFU INTERCORRÊNCIAS SOBRE A 

SAÚDE DO TRABALHADOR 

DOCENTE DO ENSINO MÉDIO: 

QUEM SE RESPONSABILIZA 

POR ESSE ÔNUS? 
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Dia 14/09 Local – Bloco 1H sala 1H67  Horário – 14:00/18:00 horas 

1
o
. Autor /1

a
. Autora Instituição Título do trabalho 

Elcione Aparecida Borges 

Morais 

UNIUBE FORMAÇÃO INICIAL 

DOCENTE E OS SEUS 

DILEMAS SOCIAIS: UMA 

DISCUSSÃO DAS 

TRANSFORMAÇÕES A 

PARTIR DOS ANOS 2000 

NO BRASIL 

Simone Sandri UNIOEST AS CONTRADIÇÕES DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO 

ESCOLAR:  DIMENSÕES 

ONTOLÓGICA E 

FRAGMENTADA DO TRABALHO 

Naiara Sousa Vilela UFU A PRECARIZAÇÃO DO 

TRABALHO DOCENTE: 

UM ESTUDO A PARTIR 

DA VISÃO HISTÓRICO - 

ONTOLÓGICA DA 

EDUCAÇÃO 

Faelma Albuquerque 

Barros 

UFT FUNÇÃO SOCIAL 

DOCENTE NUM 

CONTEXTO DE CRISE 

ORGÂNICA 

Luciene Correia Santos de 

Oliveira Luz 

UFG INTENSIFICAÇÃO DO 

TRABALHO DOCENTE 

EM GOIÁS: RELAÇÃO 

ENTRE O TEMPO DE 

TRABALHO E O TEMPO 

LIVRE 

Rosa Maria da Silva UFTM DESAFIOS DOS 

DOCENTES: UMA ANÁLISE 

CRÍTICA SOBRE A 

PRECARIZAÇÃO, A 

PROFISSIONALIZAÇÃO E A 

FORMAÇÃO DOCENTE 

Erica Santos de Oliveira UFU IMPACTOS DA 

REFORMA DO ESTADO 

NO TRABALHO 

DOCENTE DE ENSINO 

SUPERIOR PÚBLICO A 
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PARTIR DE 2000 

Ralfer Roberto Zaidan 

Martins 

UNIUBE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL TÉCNICA 

DE NÍVEL MÉDIO E A 

RELAÇÃO COM AS 

NECESSIDADES DA 

INDÚSTRIA NA REGIÃO 

DE ARAXÁ-MG A 

PARTIR DOS ANOS 2000 

Ricardo Golovaty IFG A CONTRIBUIÇÃO DA 

PEDAGOGIA 

SOCIALISTA DE MOISEY 

PISTRAK PARA O 

DEBATE SOBRE 

CURRÍCULO 

INTEGRADO NOS 

INSTITUTOS FEDERAIS 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA 

Ágatha Alexandre Santos 

Condé 

SEE/DF JUVENTUDE E 

EDUCAÇÃO: OS 

SENTIDOS DO ENSINO 

MÉDIO NA PERIFERIA 

DO DISTRITO FEDERAL 

José Romero Machado 

Gontijo 

UNIUBE EDUCAÇÃO BÁSICA: 

ENSINO MÉDIO E SEUS 

DESAFIOS NO SÉCULO 

XXI 

Donizete Lima Franco UFG/Catalão INVERSÃO DE 

CONTEÚDOS 

CURRICULARES NO 

ENSINO MÉDIO NO 

ENSINO DE FÍSICA, 

SEGUNDO A TEORIA DE 

BRUNER 
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GT-3 TRABALHO, EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Coordenadores: Dra. Cristiane Betanho (FAGEN) 

Dr. Benjamin Xavier de Paula (FACED) 

Dra. Patrícia Vallen (INCIS) 

Dr. Sérgio P. Morais (IH) 

 

O objetivo do GT3 é reunir pesquisas que versam sobre o mundo do trabalho e dos 

trabalhadores, movimentos sociais do campo e da cidade, posições antagônicas de classes, 

agências humanas e experiências coletivas relacionadas à educação e à organização do 

trabalho, na construção de alternativas à economia de mercado (como ações de formação 

para o trabalho na Economia Popular Solidária).  Nesse sentido, a escola e o ensino-

aprendizagem situam-se em campos de disputas e reivindicações por democracia e 

preservação do caráter público, por formação de sentidos humanos e solidários (tais como 

os movimentos de ocupação de escolas em anos recentes) e outros. Igualmente, espera-se 

propiciar espaço de discussão para a luta de trabalhadores, de movimentos urbanos (por 

“direitos à cidade”), da juventude (em movimentos e em militâncias políticas), de 

camponeses, de indígenas, de quilombolas e de coletivos diversos que militam e criam 

ações de educação não-escolar (por diversas linguagens e por meio de “culturas 

populares”). Assim, dentre as diversidades temáticas, aguardam-se pesquisas sobre a 

educação no campo e na cidade a partir de programas sociais (Escolas Agrícolas, 

instituições criadas em assentamentos, PETI (Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil), ensino integrado ao PRONERA - Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária etc.) e advindas de ações coletivas (como as organizadas pelos movimentos de 

luta pela terra e os assessorados por Incubadoras Solidárias). Do mesmo modo, almeja-se 

avaliar criticamente o currículo “por competências”, a educação limitada ao mercado de 

trabalho e a escola no contexto nacional e internacional do neoliberalismo. 

 

GT 3 – TRABALHO, EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Coordenação: Dr. Sérgio P. Morais (IH), Dr. Benjamin Xavier de Paula (FACED), Dra. 

Patrícia Vallen (INCIS) e Dra. Cristiane Betanho (FAGEN) 

Dia 13/09 Local – Bloco 1H sala 1H18  Horário – 14:00/18:00 horas 

1
o
. Autor /1

a
. Autora Instituição Título do trabalho 
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José Eduardo Fernandes UFU O TRABALHO COMO PROCESSO 

FORMATIVO EMANCIPATÓRIO: 

POSSIBILIDADES POLÍTICO-

PEDAGÓGICAS PARA AS 

ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS 

SOLIDÁRIAS INCUBADAS NO 

CIEPS/UFU 

Arthur Humbelino 

Gonçalves dos Santos 

UFU ORGANIZAR 

COLETIVAMENTE, 

PRODUZIR E OCUPAR 

MERCADOS: A 

EXPERIÊNCIA DOS 

AGRICULTORES 

INCUBADOS NO 

CIEPS/UFU 

Lucas Delalibera UFU O IMPACTO DA 

SUSTENTABILIDADE 

ECONÔMICA E 

ECOLÓGICA NA 

RETERRITORIALIZAÇÃO 

Ana Carolina Alves de 

Souza 

UFU A AUTOGESTÃO DAS 

MULHERES NO CAMPO: 

UMA PERSPECTIVA DA 

AGROECOLOGIA NA 

FAZENDA CARINHOSA 

DO TRIÂNGULO 

MINEIRO DO ANO 2015 E 

2016 

Leoclécio Dobrovoski 

Silva Pereira 

UFU RELAÇÃO ENTRE 

EDUCAÇÃO E 

TRABALHO: SEUS 

DESDOBRAMENTOS E 

PERSPECTIVAS 

 

Gabrielle C. Silva UFU TRABALHO, 

COMUNICAÇÃO E 

EDUCAÇÃO: AVANÇO E 

BRECHAS DO SISTEMA 

CAPITALISTA 

Manuela Soares Silveira UFU NOVAS 

CONFIGURAÇÕES DO 

MUNDO DO TRABALHO: 

REFLEXOS NA 
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GT 3 – TRABALHO, EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Coordenação: Dr. Sérgio P. Morais (IH), Dr. Benjamin Xavier de Paula (FACED), Dra. 

Patrícia Vallen (INCIS) e Dra. Cristiane Betanho (FAGEN) 

Dia 14/09 Local – Bloco 1H sala 1H18  Horário – 14:00/18:00 horas 

SOCIABILIDADE DO 

ADOLESCENTE AUTOR 

DE ATO INFRACIONAL 

Marcelo Augusto de 

Lacerda Borges 

IFG O MOVIMENTO 

COOPERATIVISTA NA 

CONCEPÇÃO 

MATERIALISTA E 

DIALÉTICA DA 

HISTÓRIA: DA OBRA DE 

KARL MARX ÀS 

CONTRIBUIÇÕES DE 

ROSA LUXEMBURGO 

1
o
. Autor /1

a
. Autora Instituição Título do trabalho 

Gabriel Franco de 

Oliveira Zambon 

IFES GRÊMIOS ESTUDANTIS: 

O DESENVOLVIMENTO 

HISTÓRICO DE UM 

CONCEITO 

Gabriela Peres UFU SETOR 

SUCROALCOOLEIRO 

NO BRASIL: UM 

ESTUDO SOBRE 

SUSTENTABILIDADE 

SOCIAL, 

SINDICALISMO E 

RELAÇÕES DE 

GÊNERO/ETNIA 

Eduardo Henrique de 

Freitas Marques 

UFU OCUPAÇÕES 

ESCOLARES EM 

ITUIUTABA-MG – UMA 

ANÁLISE ACERCA DA 

ORGANIZAÇÃO 

ESTUDANTIL POR 

MEIO DAS NOVAS 

TECNOLOGIAS 

Antelmo da Silva Junior IFES 
OCUPAÇÕES 

SECUNDARISTAS EM 
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2016: INTERSEÇÕES 

ENTRE O MOVIMENTO 

E OUTRAS LUTAS NO 

BRASIL E NO MUNDO 

Elizeth Rezende Martins 

da Silveira 

UFU TRABALHO DOCENTE E 

POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS: UM 

ESTUDO SOBRE O 

CONTROLE DO 

TRABALHO DOCENTE 

NA REDE ESTADUAL DE 

ENSINO DE MINAS 

GERAIS EM 

UBERLÂNDIA - A 

PARTIR DE 2003 

Lourenço Pablo Silva 

Ferreira 

UFU O SERTOR 

SUCROALCOOLEIRO E 

OS INDICIOS DE 

TRABALHO ANALÓGO 

À ESCRAVIDÃO: EM 

MINAS GERAIS NOS 

ANOS DE 2008 ATÉ 2016 

Maura Ferreira UFU A PARTICIPAÇÃO DAS 

MULHERES NO 

MERCADO DE 

TRABALHO E SUA 

INSERÇÃO NAS 

UNIVERSIDADES 

BRASILEIRAS NOS 

ÚLTIMOS ANOS 

(2003‐2014) 

Sandra Gramilich 

Pedroso 

UFU TRABALHO E 

EDUCAÇÃO: A 

SUBJETIVIDADE 

DOCENTE DIANTE DAS 

DIFICULDADES E 

DESAFIOS DO 

COTIDIANO ESCOLAR 

EM INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO DE BELO 

HORIZONTE 
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GT 4 –- ESTADO, REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Coordenação:   Dra. Elizabeth O. Lúcio (UFPA)  

Dra. Fabiane S. Previtali (INCIS) 

Raul Balbino (FAGEN) 

Dr. Robson L. de França (FACED) 

 

O objetivo desse GT é analisar as formas pelas quais vem se dando a reestruturação 

produtiva do capital na sociedade capitalista contemporânea, no Brasil e no mundo, 

impondo novos desafios à classe-que-vive-do-trabalho na construção de uma identidade 

de classe que se coloque como prática política alternativa ao capitalismo. Assim, serão 

aceitos trabalhos que privilegiem as discussões sobre: Estado capitalista e políticas para 

educação; relações de poder e governo no campo educacional; paradigmas produtivos e 

educação; organização e gestão do trabalho no local de trabalho; mudanças no trabalho, 

novas tecnologias e educação; mercado de trabalho e emprego, divisão sexual do trabalho 

e educação; trabalho, educação e relações de raça/etnia; formação e qualificação 

profissional; trabalho, subjetividade e as novas formas de alienação; trabalho material, 

imaterial e educação. 

 

GT 4 – ESTADO, REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Coordenação: Dr. Robson L. de França (FACED), Dra. Fabiane S. Previtali (INCIS), Dra. 

Elizabeth O. Lúcio (UFPA) e Raul Balbino (FAGEN). 

Dia 13/09 Local – Bloco 1H sala 1H247 Horário – 14:00/18:00 horas 
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o
. Autor /1

a
. Autora Instituição Título do trabalho 

Cristina Damm Forattini 

 

UFU O PROFESSOR 

UNIVERSITÁRIO DE 

PIJAMA 

Rosicléia Maria Cipriano UNESP – Araraquara FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

E EAD: NEGLIGÊNCIA NO 

DISCURSO TECNOLÓGICO 

Raul de Freitas Balbino UFU EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA: DA 

DEMOCRATIZAÇÃO 
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DO ENSINO A 

ACUMULAÇÃO DE 

CAPITAL 

Robson Luiz de França UFU TRABALHO, 

EDUCAÇÃO E 

REGULAÇÃO DO 

TRABALHO DOCENTE 

NO BRASIL  

Jacqueline de Andrade UFU A EXPANSÃO DO 

ENSINO SUPERIOR NO 

BRASIL: UMA ANÁLISE 

A PARTIR DA 

IMPLANTAÇÃO DOS 

PROGRAMAS PROUNI 

E REUNI 

Noádia Munhoz Pereira UFU A 

PROFISSIONALIZAÇÃO 

DA DOCÊNCIA NOS 

CURSOS DE 

LICENCIATURA NA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA (UFU) 

Maria Helena Cicci 

Romero 

UFU A FORMAÇÃO VIA OS 

FILTROS DA 

INDÚSTRIA 

CULTURAL: EM FOCO 

A PRIMEIRA 

INICIATIVA DE 

FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

SECUNDARISTAS VIA 

RÁDIO NO ESTADO 

NOVO (1941 – 1943) 

Vânia Amaral da Rocha UFU ESTÁGIO 

CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO NO 

CURSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA: 

IMPLICAÇÕES NA 

ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO 

Roberta Rodrigues 

Ponciano 

IFG RELAÇÃO ENTRE 

TRABALHO E 

EDUCAÇÃO:  

O PROGRAMA 

MULHERES MIL EM 

ITUMBIARA-GOIÁS 
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GT 4 – ESTADO, REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Coordenação: Dr. Robson L. de França (FACED), Dra. Fabiane S. Previtali (INCIS), Dra. 

Elizabeth O. Lúcio (UFPA) e Raul Balbino (FAGEN). 

Dia 14/09 Local – Bloco 1H sala 1H247  Horário – 14:00/18:00 horas 

1
o
. Autor /1

a
. Autora Instituição Título do trabalho 

Ruhan Rodys Beiler UFU O USO DO TERRITÓRIO 

PELO SETOR 

SUCROENERGÉTICO NO 

TRIÂNGULO MINEIRO: 

IMPACTOS SOBRE O 

PREÇO DAS TERRAS  

Laís Ribeiro Silva IFTM SUPEREXPLORAÇÃO DO 

TRABALHO: UMA DAS 

FACES DO SETOR 

SUCROENERGÉTICO NO 

CONTEXTO NEOLIBERAL 

E DE FINANCEIRIZAÇÃO 

Maria Alcina Gomes de 

Sousa Monteiro 

Escola Técnica do SUS-MA A SUBJETIVIDADE DO 

TRABALHADOR DA SAÚDE 

PÚBLICA: LIMITES E 

POSSIBILIDADES DE 

PRÁTICAS SOLIDÁRIAS E 

COOPERATIVAS 

Alessandra Aparecida 

Franco 

UEMG GESTÃO PARTICIPATIVA 

COMO RESULTADO DA 

REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA APLICADA A 

UMA AGROINDÚSTRIA 

CANAVIEIRA 

Irella Borges dos Santos 

Barbosa 

UFU A SUBLIMAÇÃO E O 

TRABALHO: SOFRIMENTO 

E ADOECIMENTO DO 

TRABALHADOR NO 

CONTEXTO 

REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA DO MUNDO 

DO TRABALHO 

Robson Luiz de França UFU TRANSFORMAÇÕES NAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO 

E NO PERFIL DO 

TRABALHADOR A PARTIR 

DA REESTRUTRAÇÃO 

PRODUTIVA 
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GT 4 – ESTADO, REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Coordenação: Dr. Robson L. de França (FACED), Dra. Fabiane S. Previtali (INCIS), Dra. 

Elizabeth O. Lúcio (UFPA) e Raul Balbino (FAGEN). 

Dia 15/09 Local – Bloco 1H sala 1H247 Horário – 14:00/18:00 horas 

Mara Rubia Aparecida 

da Silva 

UFU CONSELHOS MUNICIPAIS 

DE EDUCAÇÃO: UM 

ESTUDO À LUZ DAS 

IDEIAS MARXISTAS. 

Thassiane Aparecida José IFTM GESTÃO INOVADORA NA 

EDUCAÇÃO PÚBLICA 

INFANTIL: AVALIAÇÃO DE 

EXPERIÊNCIAS EM 

UBERABA 

Michael Luciano das 

Graças Silva 

IFTM A CONTRIBUIÇÃO DA 

INFORMÁTICA BÁSICA NA 

FORMAÇÃO CRITICO-

CIDADÃ DE ALUNOS DE 

UMA ESCOLA PÚBLICA DA 

CIDADE DE UBERABA, 

MINAS GERAIS 

Marcos Willian Campos 

de Oliveira 

UFU EXPLORAÇÃO E 

DOMINAÇÃO: UM ESTUDO 

SOBRE TRABALHADORES 

DO MCDONALD’S EM 

UBERLÂNDIA 

1
o
. Autor /1

a
. Autora Instituição Título do trabalho 

Wilson Augusto Costa 

Cabral 

UFU 

 

A EDUCAÇÃO 

PROFISSIONALIZANTE NOS 

INSTITUTOS FEDERAIS DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA À LUZ DA 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-

CRÍTICA 

Eraldo Leme Batista UEM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

NO PARANÁ E ESCOLA 

UNITÁRIA: UMA ANÁLISE 

CRÍTICA 

Erlando da Silva Reses UnB DESAFIOS À 

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL DAS 

MULHERES EM 

CUMPRIMENTO DE PENA 

NO DISTRITO FEDERAL 
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Cleide Francisca de Souza 

Tano 

UFU REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA, 

EMPREGABILIDADE E 

POLÍTICA DE EXPANSÃO 

DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONALIZANTE E 

TECNOLÓGICA NO BRASIL, 

A PARTIR DE 2008 

 

Claudiane Mara Braga 

Belmiro 

UFU JUVENTUDE E TRABALHO 

NO SÉCULO XXI:  

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DOS JOVENS A PARTIR DA 

REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA DO CAPITAL 

 

Jacqueline Oliveira Lima 

Zago 

UFTM/ AS FACES DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL NO 

CONTEXTO DE EXPANSÃO DO 

CAPITAL E 

REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA: UM ESTUDO 

SOBRE O PRONATEC 
 

Maria Sandreana 

Salvador da Silva Lizzi 

 

 

 A RELAÇÃO ENTRE A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

TÉCNICA E O “NOVO” 

ENSINO MÉDIO: 

RETROCESSOS  E 

TENDÊNCIAS 

 

Angelita de Oliveira 

Almeida 

UFT JOVENS APRENDIZES: O 

QUE APRENDEM PARA SE 

TORNAR UM 

TRABALHADOR NA 

SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

Liliana Bernardino de 

Oliveira e Souza 

UNIUBE DIFICULDADES DOCENTES 

NO USO DAS NOVAS 

TECNOLOGIAS EM SALA 

DE AULA 

 

Lidiany Caixeta de Lima UNIUBE POR UMA 

CARNAVALIZAÇÃO DO 

DIREITO EM FACE DO 

ENSINO JURÍDICO PRÊ-À-

PORTER 
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REVOLUÇÃO RUSSA E SUAS INFLUÊNCIAS NA AMÉRICA LATINA 

 

HEGEMONIA DO PODER: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DESTE 

CONCEITO EM LÊNIN E GRAMSCI (HEGEMONY OF POWER: SOME 

CONSIDERATIONS ABOUT THIS CONCEPT IN LENIN AND GRAMSCI) 

Pedro Luiz Teixeira de Camargo 
1
, UFOP; Raphaella Karla Portes Beserra

2
, UFG;  

 

1 INTRODUÇÃO 

Ao abordar o conceito de Hegemonia, sempre salta à memória o escritor socialista 

e ex-deputado federal italiano preso a mando pessoal de Benito Mussolini, Antonio 

Gramsci, o mais amado e também odiado entre os marxistas ortodoxos. Por muito tempo 

acusado de ser social democrata pelos partidos comunistas tradicionais, foi recentemente 

que ele passou a ser mais lido e respeitado nesses círculos políticos. 

Segundo Anderson (1981, p. 5): 

“No debate hodierno acerca da política, a referência ao pensamento de Antônio 

Gramsci é fundamental em virtude de sua teoria acerca do Estado. É o pensador 

marxista, posterior à época clássica, mais respeitada no Ocidente”. 

O motivo para esta polêmica, talvez, seja o avanço historiográfico acerca de sua 

vida e obra que culminaram na percepção que outro famoso autor da esquerda, Lênin, 

também tratava desta noção (de hegemonia) em seus escritos, entretanto não com uma 

proposta tão clara e acabada como o fez o sardo. 

Pelo fato deste conceito ter se tornado famoso através da publicação dos famosos 

Cadernos do Cárcere de Gramsci, a partir da década de 1930, assim como pela melhor 

elaboração tática do que viria a ser “Hegemonia” a seu ver, pode-se explicar porque a 

epistemologia conceitual deste termo acabou colocando-o como algo criado pelo ex-

deputado da Itália. 

                                                             
1
 Biólogo e Professor, Especialista em Gestão Ambiental, Mestre em Sustentabilidade e Doutorando em 

Evolução Crustal e Recursos Naturais pela UFOP/MG;E- mail: pedro0peixe@yahoo.com.br 
2
 Licenciada em Geografia e Mestranda em Geografia pela UFG/Regional Catalão;  

E-mail: raphaella.udi@gmail.com  



28 
 

Em Lênin e também em Gramsci é possível notar alguns conceitos que se repetem, 

mostrando a clara influência do russo para com o italiano. Como prova disso, pode-se 

citar:  

A classe operária como agente principal de busca hegemônica: Lênin, em suas 

obras, deixa claro que o sujeito capaz de conduzir a revolução operária é o proletariado. 

Ele deve ter o papel principal após a libertação dos trabalhadores da exploração capitalista. 

Gramsci não nega este papel, pelo contrário, vai além mostrando que os trabalhadores 

devem ser a futura classe dirigente do Estado após a derrota do modo de produção 

capitalista. 

Organização Intelectual: Para o russo, a vanguarda cerebral da população deveria 

estar organizada no partido bolchevique de maneira a ajudar a massa operária a 

compreender o seu papel na luta de classes. O italiano novamente não diverge, apenas 

completa colocando a necessidade de que os professores, engenheiros, jornalistas (o que 

Gramsci vai denominar de intelectuais orgânicos) se enquadrem e se enxerguem como 

sujeitos fundamentais para a formação de opinião dos trabalhadores dentro do bloco 

hegemônico popular. 

Ampliação e apoio de sujeitos oriundos da classe dominante e aristocrática: O 

futuro líder do estado soviético chamava de “opção de classe” as pessoas que, mesmo 

sendo filhas da burguesia, optavam por lutar aos lados dos bolcheviques por um novo 

Estado, diferente daquela Rússia agrária comandada pelo Czar Nicolau II. O dirigente 

comunista italiano não ficou atrás, também deixou claro em muitos de seus artigos no 

Avanti (jornal do Partido Comunista Italiano -PCI- que Gramsci foi editor no final da 

década de 1910) como a aliança com setores avançados da burguesia poderiam ser 

importantes para o crescimento dos comunistas no parlamento, por exemplo. 

Correlação de Forças X Hegemonia: Observar a análise de forças aliadas e 

inimigas presentes antes de se tomar qualquer decisão, seja ela política ou até militar, 

também é mais um ponto de convergência entre ambos os autores. Prova disso foi a 

avaliação leninista de que eram necessárias as alianças dos comunistas com os sociais 

democratas na Alemanha para seu crescimento e influência no parlamento (motivo de 

grandes polêmicas com Rosa Luxemburgo), ação realizada na prática pelo PCI na Itália e 

que culminou, entre outros, com a eleição do próprio Gramsci como deputado federal no 

início dos anos 1920. 

Entretanto, apesar destas grandes semelhanças, alguns autores como Portelli (1977) 

consideram enormes diferenças no conceito de Hegemonia entre os dois autores. Para ele, 
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Lênin só fala de Hegemonia quando trata da ditadura do proletariado e da necessidade de 

coerção dos trabalhadores para isso, enquanto Gramsci coloca fatores importantes como o 

convencimento dos operários sem a necessidade de coerção, ou seja, pelo simples 

convencimento realizado junto à classe proletária. Para isto, se destacam a arte e cultura 

revolucionárias, que jogariam um papel fundamental na educação dos trabalhadores. 

Nem todos os que estudam a obra do italiano concordam com essa visão de Portelli 

(1977), Alves (2010), ao avaliar as diferenças nos conceitos de cada um dos dois autores 

coloca: 

Gramsci tenta dar continuidade à noção de hegemonia leninista a partir do 

princípio teórico-prático que, segundo ele, foi a grande contribuição de Lênin à 

filosofia da práxis, na medida em que fez progredir a doutrina e a prática 

política. Deste modo, a consolidação de um aparato hegemônico remete à 

necessidade de unificação entre teoria e prática, à formulação de uma nova 

concepção do mundo. (ALVES, 2010, p.4) 

Outro autor italiano, Gruppi (1978, p. 1), vai além de Alves (2010), chegando 

literalmente a afirmar que “o ponto de contato mais constante e mais enraizado de 

Gramsci com Lênin seria o conceito de hegemonia”.  

Observando estas passagens, é notório observar que não existe uma diretiva clara 

se existe mesmo diferença entre o que vem a ser hegemonia para cada um dos dois autores 

em questão. É possível, ainda, observando alguns fatores históricos, que muitas das 

informações sobre Gramsci, na verdade chegou ao ocidente de maneira “picada”, ou seja, 

deturpada e pela metade como veremos adiante. 

2  A HISTÓRIA DAS CARTAS PELA METADE 

Após ser preso por mais de 10 anos durante o regime fascista liderado por 

Mussolini, o deputado sardo Antonio Gramsci passou a ter suas leituras e escritos 

monitorados pelo regime de exceção italiano, muitas palavras e nomes como “revolução 

proletária”, “União Soviética” ou “Karl Marx” passaram a ser impedidas de serem escritas 

nas cartas que o presidiário político em questão podia mandar para sua família e amigos. 

Para resolver este imbróglio, Gramsci desenvolveu diversos jogos de palavras para poder 

burlar a censura e consequentemente fazer com que suas cartas transmitissem o verdadeiro 

significado político, ideológico e profundo que lhes dera. 

Entretanto, seja pelo medo de colocar ideias que nem sempre estavam de acordo 

com o que a URSS apresentava como verdade absoluta, seja pelo temor para com a sua 

vida na prisão ou dos próprios destinatários, muitos dos seus escritos acabaram chegando 
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para serem traduzidos pela metade, ou sabotados ou ainda escondidos, dificultando a 

verdadeira leitura e interpretação de sua mais significativa obra. 

O primeiro destinatário que não colocou as cartas em ordem cronológica e não as 

distribuiu de maneira correta foi Palmiro Togliatti. Ele era o principal líder do PCI durante 

o período que Mussolini esteve no poder na Itália, a mesma época na qual Gramsci se 

encontrava preso. Togliatti foi ligado tanto ao serviço secreto russo, a KGB como ao 

Komintern e sua política de reprodução da experiência russa em todos os países. 

Nesta época, muitos autores de esquerda já estavam “endemonizados” por Moscou, 

especialmente nomes como Rosa Luxemburgo, Amadeo Bordiga e Léon Trotsky  devido 

aos conflitos internos com a direção partidária bolchevique após a morte de Lênin 

(SECCHI, 1967). Falar sobre eles de maneira indireta, como Gramsci fazia nas cartas, ou 

mesmo discordando dos próprios poderia significar que os italianos não estavam seguindo 

a linha dura soviética, deixando toda a seção italiana do PCI sobre risco de intervenção da 

Internacional Comunista.  

Desta forma, ao tomar conhecimento dos “Cadernos do Cárcere”, obra máxima 

escrita por Gramsci no período em que ficou preso, Togliatti, juntamente com a direção do 

PCI, preferiu deixá-los guardados por mais 10 anos, tornando o público, ainda de forma 

censurada, em 1947 (HARMAN, 1978), cerca de 10 anos após a morte do líder comunista 

sardo e somente as partes que lhes interessavam, ou seja, não reproduziram todo o 

material escrito por Gramsci na cadeia. 

Este medo descabido da URSS acabou por levar a diversas interpretações que até 

hoje perduram sobre a obra gramsciana, em especial à fama de “social democrata” que o 

italiano passou a carregar a partir da década de 1950, após o PCI (ainda sob a direção de 

Togliatti), alinhado à linha revisionista de Nikita Khrushchev, começar a usar os escritos 

de Gramsci e algumas de suas críticas (sem contexto) ao período liderado por Stálin como 

uma forma de justificar a aproximação deste partido, em meados dos anos 50 com a 

democracia cristã, algo que ficou conhecido como “Eurocomunismo”.  

 

3 QUEM É O DONO DA IDEIA DE HEGEMONIA? 

Gramsci sempre deixou claro que a autoria do princípio da hegemonia, para ele, 

era de Lênin, pois este conseguiu pela primeira vez unificar a fórmula teoria e prática 

marxistas como forma de se manter a hegemonia política (GRAMSCI, 1978). 
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Observar a diferença entre a definição e a prática desta concepção de hegemonia 

em Lênin é fundamental, pois ele não escreveu isto de forma clara. Entretanto, a definição 

leninista de ditadura do proletariado sendo analisada em cima de todas as especificidades 

da Rússia (LÊNIN, 1981) foi à força motriz aos escritos de Gramsci no final da década de 

1910 e início da década de 1920. 

  Esta análise se fundamenta em dois pilares, sendo o primeiro a opinião do próprio 

Gramsci (acima) e a segunda a premissa de que tanto Lênin quanto o sardo apoiaram as 

alianças entre as diferentes classes sociais de modo a combater o imperialismo em seus 

respectivos países (Rússia e Itália) e também como forma de se permitir uma maior 

mobilização social da classe trabalhadora como um todo em outros territórios 

(GRAMSCI, 1978; LÊNIN, 1920), como pôde ser visto, por exemplo, nas opiniões de 

ambos sobre o sectarismo político dos comunistas liderados por Rosa Luxemburgo e Karl 

Liebknecht na Alemanha. Isto é importante de se compreender, pois foi também com 

alianças entre diversas classes sociais que se tornou possível a tomada de poder em 

Moscou e consequentemente toda a Revolução Soviética. Sobre o esquerdismo e purismo 

político alemão, descreveu Lênin: 

“Em primeiro lugar, os "esquerdistas" alemães, como se sabe, já consideravam 

em janeiro de 1919 que o parlamentarismo havia "caducado politicamente", 

malgrado a opinião de destacados dirigentes políticos como Rosa de 

Luxemburgo e Karl Liebknecht. É sabido que os "esquerdistas" se equivocaram. 

Tal fato é suficiente para destruir de golpe e radicalmente a tese de que o 

parlamentarismo "caducou politicamente". Os "esquerdistas" tem a obrigação de 

demonstrar por que seu erro indiscutível de então, deixou hoje de ser um erro. 

Contudo, eles não apresentam, nem podem apresentar, a menor sombra de 

prova. A atitude de um partido político diante de seus erros é um dos critérios 

mais importantes e seguros para a apreciação da seriedade desse partido e do 

cumprimento efetivo de seus deveres para com a sua classe e as massas 

trabalhadoras. Reconhecer francamente os erros, pôr a nu as suas causas, 

analisar a situação que os originou e discutir cuidadosamente os meios de 

corrigi-los é, o que caracteriza um partido sério; nisso consiste o cumprimento 

de seus deveres; isso significa-- educar e instruir a classe e, depois, as massas. 

Ao não cumprir esse dever nem estudar com toda a atenção, zelo e prudência 

necessários seu erro evidente, os "esquerdistas" da Alemanha (e da Holanda) 

demonstram exatamente que não são o partido da classe, e sim um círculo; que 

não são o partido das massas e sim um grupo de intelectuais e de um reduzido 

número de operários que imitam os piores aspectos dos intelectualoides.” 

(LENIN.1920 p. 78). 

Ainda em cima da questão da hegemonia leninista, Gramsci busca seguir o mesmo 

princípio do russo, pois o enxerga como o principal responsável pela junção teoria e 

prática política, espelhando-se em Lênin para a criação de uma diferenciada formulação 

tática a ser seguida na Itália. 
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Para Lênin, e também para outros teóricos como João Amazonas (no Brasil) ou 

Enver Hoxha (na Albânia) socialistas ligados a concepções marxistas tradicionais 

posteriores a ele, o Partido (Comunista) deve ser o sujeito prioritário da mudança social, o 

órgão de mudança responsável pela transformação e organização do proletariado em busca 

de uma perspectiva revolucionária buscando, desta forma, hegemonizar todas as instâncias 

de decisão e representação dos trabalhadores. (ARRUDA, 2000; STÁLIN, 1990)  

Gramsci (1978), neste ponto, apoia-se na definição leninista de partido e vai além, 

sem questionar o tipo de organização apresentado por Lênin. Para ele, o partido deve ter 

uma função muito mais de educador das massas, ou seja, o moderno príncipe de 

Maquiavel, só que ao invés do Príncipe ser uma pessoa, este seria formado pelos 

trabalhadores, os verdadeiros sujeitos do processo mudancista revolucionário, o partido 

passaria então a ser uma escola para se forjar novos quadros capazes de mobilizarem o 

proletariado em busca de um viés de mudança efetiva, a transformação da sociedade 

(GRAMSCI & BORDIGA, 1973). 

Muitos tomam esta afirmação gramsciana do Partido Príncipe como uma negação 

da definição apresentada por Lênin. Porém, o que muitos não observam é que a definição 

de Gramsci não diverge da definição leninista, mas apenas a complementa, como veremos 

a seguir. 

Antes mesmo da vitória bolchevique, Lênin já havia colocado que uma agremiação 

operária tinha o dever de vencer a ideia sindical, ou seja, de que partido e sindicato eram 

coisas diferentes e que os trabalhadores iriam entender e superar esta ideia à medida que 

se conscientizasse dentro do partido de novo tipo, ou seja, este local (e suas vivências) 

teria papel fundamental na sua formação política e também como indivíduo (COUTINHO, 

1992). 

Gramsci não tem nenhuma divergência de opinião com Lênin sobre a existência, 

função e lógica do partido comunista. Para ele, uma agremiação operária, deveria ter tanto 

lideranças de áreas urbanas mais desenvolvidas como também a participação dos 

trabalhadores do campo. O partido príncipe, então, não iria somente criar uma 

identificação entre a classe explorada, mas gerar nela uma vontade essencial de mudança e 

de se tornar o centro do poder, algo improvável no regime capitalista (GRAMSCI, 1978 

a). 

Talvez, o grande avanço da obra gramsciana tenha sido enxergar além da obra 

leninista em um ponto essencial: Lênin coloca o partido como o sujeito mais importante 

da sociedade política, já Gramsci vislumbra que este deve ir além, participando de fato e 
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de perto da sociedade civil. Isso para o italiano é fundamental, pois é exatamente neste 

fator que se deve buscar a dita hegemonia. 

Para ele, do contrário (ao não participar de maneira ativa da vida social dos 

trabalhadores) não se terá o apoio social necessário à aplicabilidade das mudanças radicais 

propostas, ou seja, hegemonizar para transformar não só os meios de produção, mas 

principalmente a consciência da sociedade, o principal entrave das transformações 

realmente propostas pelos comunistas (GRAMSCI, 1981). 

Para colocar em prática estes avanços apresentados junto à teoria leninista, 

Gramsci propõe a fundação e organização das comissões de fábrica. Este é outro fator 

importante a ser abordado. Aqui também ocorre grave confusão relacionada à definição 

destas comissões, pois muitos marxistas dogmáticos consideram esta, uma traição à obra 

socialista, observando apenas o texto, sem se concentrar em explorar seu contexto e suas 

entrelinhas. 

A ideia de Gramsci era conseguir aglomerar os trabalhadores em uma organização 

que não os representasse somente de modo a lutar por seus direitos trabalhistas, como os 

sindicatos faziam por exemplo. Sua proposta era, a partir destas comissões, fazer com que 

os “socialistas” tivessem como levar seu discurso de forma hegemônica às massas 

trabalhadoras, mas não somente a essas, mas a toda sociedade civil, pois Gramsci 

compreendia que este era o verdadeiro sujeito revolucionário e os verdadeiros motores de 

transformação da sociedade (GRAMSCI & BORDIGA, 1973). 

Ainda para Gramsci, quando o proletariado (guiado pelos intelectuais orgânicos) 

conseguisse a hegemonia de classe, carregando para si as bandeiras de todas que 

estivessem unidas a ela com o objetivo de transformar algo que estivesse incomodando a 

todos, haveria de fato a manifestação de uma necessária ruptura econômica, a 

transformação do sistema capitalista em outro sistema, o socialista (GRAMSCI & 

BORDIGA, 1973). 

Nas Teses de Lyon, de 1926, pouco antes de sua prisão, Gramsci deixa isso claro, 

inclusive mostrando que para hegemonizar o pensamento da sociedade civil poderiam ser 

necessárias alianças com setores progressistas da socialdemocracia. Para ele, mais do que 

uma forma de acúmulo de forças para a busca pela revolução socialista, esta era uma 

forma interessante de desmascarar aqueles setores junto aos trabalhadores e a toda 

sociedade, mostrando quem deveras defendia os interesses do proletariado e quem estava 

apenas pensando em si e na defesa do sistema vigente.  
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Nos Cadernos do Cárcere, Gramsci amplia ainda mais esta definição de 

Hegemonia por observar que as classes dominantes já a utilizam para se manter no poder 

uma vez que um determinado grupo social impõe a outro grupo (dominado) suas 

concepções e valores de mundo, pois a direção que a cultura, a educação e mesmo a moral 

social podem levar, influencia toda a sociedade.  

Uma situação como esta descrita no parágrafo anterior faz com que os valores 

sociais impostos às classes subalternas sejam considerados “verdades absolutas”, repetidas 

de forma mecânica e acrítica gerando até uma diferença significativa entre pensar por si e 

agir como bem entender. Sobre isso, conclui Gramsci (1978 a, p. 15): “(...) a escolha e a 

crítica de uma concepção de mundo são, também elas, fatos políticos”. 

Acerca da cultura dominante, o sardo deixa claro que uma de suas funções é a de 

sempre preservar o bloco social, ou seja, não se percebe o apoio a manifestações culturais 

que questionem este sistema presente, portanto, também as expressões artísticas tendem a 

seguir e repetir os valores do status quo presente, servindo como massa de manobra e 

manutenção de um sistema político acrítico. 

Desta forma, para se influenciar nas atividades artísticas e se levar ao entendimento 

crítico da sociedade, o italiano destaca que os intelectuais não podem se distanciarem das 

massas operárias, do contrário eles não terão força capaz de contribuir contra a alienação 

cultural presente na sociedade burguesa. 

Baseado na conclusão final das Teses de Feuerbach (1845) escritas por Karl Marx, 

uma de suas maiores influências acadêmico-políticas, Gramsci questiona a necessidade de 

participação prática dos intelectuais junto aos trabalhadores, pois somente desta forma 

seria possível unificar teoria e prática, criando-se um bloco social harmônico, capaz de 

contribuir de fato com os rumos que a sociedade poderia seguir. Este papel acadêmico-

político e popular por parte destes “cérebros de esquerda” dispostos a ajudar no despertar 

revolucionário da classe operária, foi denominado pelo italiano como “intelectuais 

orgânicos” (1978 a, p. 16). 

Obviamente que a presença destes intelectuais orgânicos entre os operários não 

seria de convivência simples, uma vez que começariam verdadeiras disputas de ideias, 

rumos e pensamentos, uma espécie de guerra cerebral entre a “Hegemonia Dominante” 

(burguesa) e a “Contra Hegemonia” operária, gerando uma concepção filosófica 

diferenciada, ou seja, o despertar crítico e a compreensão do papel da luta de classes para 

os proletários (mesmo que de forma incipiente ou limitada). 
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Cabe ressaltar ainda, que para Gramsci, a Hegemonia de uma determinada classe, 

nada mais é do que dominar as demais através de todos os campos, especialmente pela 

influência cultural e educacional: duas formas simples, não violentas, mas que entram no 

subconsciente e se fixa. Não quer dizer, claro, que o italiano, ao colocar estes pontos, seja 

um pacifista ou algo do tipo. 

 Com relação a estas influências que os trabalhadores passariam a ter, o comunista 

sardo (como Lênin também) não vislumbrava uma conscientização espontânea, não era 

algo simples de se fazer o despertar de uma nova concepção de modelo social e 

econômico, por isso o destaque dado para os “intelectuais orgânicos”, seriam eles os 

sujeitos capazes de trazer ideias novas e orientar as massas como proceder para buscar 

mudar os rumos do sistema capitalista que viviam. 

Estas ideias de Gramsci não divergem nem um pouco do que foi feito no período 

de Lênin à frente da Revolução de Outubro de 1917 e, logo após, na Construção da URSS. 

Ao propor uma cultura revolucionária, uma educação revolucionária, nada mais se propõe 

do que contraporem, no campo das ideias os valores czaristas então presentes na sociedade 

russa (TROTSKY, 1985).  

Como estas ações soviéticas foram feitas antes dos escritos de Gramsci, durante 

seu período na prisão, podemos perceber uma clara influência dos acontecidos na Rússia 

Revolucionária com a ideia hegemônica gramsciana, sem necessariamente querer dizer 

que suas obras tenham sido lidas em Moscou, podem ambos ter convergido seu 

pensamento tendo em vista uma análise conjuntural coincidente. 

Por mais que não se possa afirmar que estes fatos tenham influenciado diretamente 

os escritos do sardo, podemos dizer, pelo menos, que tenha ocorrido uma grande 

coincidência do campo das ideias entre Lênin e o italiano. 

Ora, a hegemonia das classes sociais não fora conseguida pelos bolcheviques na 

Rússia pré-soviética? Onde então mora a diferença de Hegemonia entre Gramsci e Lênin? 

Talvez, neste ponto de vista, ocorra realmente a grande diferença entre o 

pensamento de ambos: em Lênin, a transformação precisa ser dirigida pelo Partido de 

Novo Tipo, do contrário não ocorre a transformação social revolucionária, mas somente 

uma reforma do modo de produção capitalista (LÊNIN,1983). 

Segundo Coutinho (1992), o líder soviético acreditava que uma das funções deste 

partido era contribuir para vencer a ideia sindical operária, ou seja, o pensamento de 

apenas lutar por melhorias no sistema econômico ou nas relações de trabalho. Desta 
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forma, esta agremiação deveria conscientizar os seus membros da necessidade da 

revolução socialista e consequentemente o rompimento com o modelo capitalista. 

Já pra Gramsci, o bloco hegemônico seria capaz de lutar por transformações 

sociais, sem necessariamente ser dirigido pelos comunistas, mas pela classe social 

realmente comprometida com a mudança econômica: os explorados; desde que haouvesse 

a influência dos intelectuais orgânicos marxistas, exatamente o papel do Partido 

Comunista (PC), como educador e condutor da massa (GRAMSCI, 1978).  

Entretanto, o italiano não nega a importância do partido, para ele, inclusive é lá 

dentro que os indivíduos podem vir a se tornar agentes ativos da sociedade e sujeitos 

capazes de trilhar a própria história, esse “partido príncipe”, então, jogaria papel 

fundamental no processo de conscientização que os “intelectuais orgânicos” estariam 

realizando junto às massas operárias, pois estes nada mais seriam que agentes de vontade 

coletiva, ou seja, complementares à tarefa dos militantes cerebrais, um levaria a teoria, o 

outro a prática revolucionária, algo, aliás, parecido com o que fora escrito e defendido por 

Lênin (1981) cerca de uma década e meio antes em 1905 em sua obra “O que fazer?”. 

Curiosamente, Gramsci segue o pensamento leninista ao colocar que para haver 

consciência popular revolucionária é necessário o desenvolvimento de uma mão de obra 

industrial urbana, ou seja, a existência de trabalhadores vendendo sua força de trabalho, 

pois assim eles tomariam também ideia da exploração que estavam sendo vítimas, optando 

por cerrar às fileiras partidárias e lutar contra o modo de produção vigente. Este 

pensamento aqui resumido seria também uma das funções do dito “partido príncipe”.  

Aqui cabe uma pergunta: será que este modelo partidário proposto pelo italiano é tão 

diferente assim da ideia de “partido de novo tipo de Lênin”? 

O partido, ainda para o comunista italiano, seria importante também para educar os 

dirigentes e melhorar sua organização e capacidade de gestão interna, pois, assim como a 

sociedade, o organismo partidário não é uma massa una e amorfa, mas sim a junção de 

várias visões de mundo e interesses particulares, saber lidar com tudo isso de maneira a 

não destruir a agremiação, garantir seu crescimento e ainda saber lidar com adversários 

pessoais internos e aliados era um enorme desafio a ser superado pelos membros de 

direção partidária (Gramsci, 1978 b). 

Possivelmente, este seja o ponto onde ocorra maior acusação de socialdemocrata a 

Gramsci, já que, pelo fato dele não colocar o PC como o único capaz de levar os 

explorados a uma real transformação social, por sua vez nega a tarefa de partido apenas 
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revolucionário levando-o, também, a partido educador e o bloco hegemônico como o 

sujeito principal capaz de levar realmente a transformação da sociedade. 

Não se pode negar também que a ideia de Gramsci não serve apenas aos 

“socialistas revolucionários”, já que caso o bloco hegemônico não tenha a orientação 

intelectual necessária a se buscar a transformação social, pode servir de pretexto para a 

classe dominante se manter no poder, utilizando os mesmos métodos propostos por 

Gramsci como forma de hegemonizar o pensamento e a sociedade, dificultando, portanto, 

através desta supremacia, qualquer tentativa de mudança no “status quo”. 

Sobre política de alianças, é sempre bom lembrar que o ex-parlamentar italiano não 

apresentava posições “esquerdistas” como outros marxistas, Rosa Luxemburgo, por 

exemplo, ele defendia, inclusive, alianças amplas e capazes de aglomerar mais setores 

sociais e, desta forma, aumentar a poder hegemônico popular. Isso mostra, novamente, 

clara influência dos escritos de Lênin, que de maneira parecida, criticava o sectarismo e 

defendia a participação dos comunistas nas eleições se aliando a setores da social 

democracia com o objetivo de aumentar seu espaço no parlamento.  

Segundo ele: 

"Está provado que, mesmo algumas semanas antes da vitória da República 

Soviética, mesmo depois dessa vitória, a participação num parlamento 

democrático-burguês, longe de prejudicar o proletariado revolucionário, 

permite-lhe demonstrar com maior facilidade às massas atrasadas a razão por 

que semelhantes parlamentos devem ser dissolvidos, facilita o êxito de sua 

dissolução, facilita a "supressão política" do parlamentarismo burguês" 

(LENIN.1920 pg. 8). 

Desse modo, é perfeitamente entendível como Gramsci se espelha na tática de 

alianças de Lênin, entretanto, por apresentar ideias que poderiam ser possíveis de ser 

executadas também em uma conjuntura anterior a revolução operária ou em um país com 

situação diversa da Rússia czarista, vários setores da esquerda passaram a considerá-lo 

traidor do marxismo-leninismo. 

Porém, a análise de Gramsci não pode ser considerada de cunho socialdemocrata, 

pois, ao contrário de Kautsky, que tinha uma posição centrista de colaboração com o 

estado capitalista (LÊNIN, 1918), o italiano pregava e defendia a ruptura com o Estado 

burguês, só discordava do método, já que para ele (GRAMSCI, 1978), podiam existir 

diversas formas de se colocar o proletariado como verdadeiro sujeito responsável por si, 

sem, necessariamente, seguir o método soviético como verdade absoluta. 

Prova disso, são seus escritos ao refletir sobre o uso de violência (se necessário) 

contra uma das formas de lutar contra o aparelho repressor burguês: 
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“o recurso às armas e à coerção é pura hipótese de método e a única 

possibilidade concreta é o compromisso já que a força pode ser empregada 

contra os inimigos, não contra uma parte de si mesmo” (GRAMSCI, 1978b, p. 

33). 

 

Gramsci, nesta passagem deixa claro que o uso da força é algo a ser utilizado 

apenas se necessário e contra os adversários políticos dos comunistas, para com os 

possíveis aliados, a solução é a criação de um bloco capaz de manter tanto uma matriz 

ideológica coesa como trazer intelectuais progressistas (transformismo) em seu apoio. Ou 

seja: afastar do inimigo principal da classe operária parte de seus apoiadores cerebrais, 

enfraquecendo-o e deixando isolado. 

A tática gramsciana, entretanto, se torna ousada e pode ser derrotada caso o bloco 

hegemônico operário não seja a força motriz dessa aliança, ou ainda caso os intelectuais 

orgânicos atraídos para ele ganhem espaço tal que sejam capazes de influenciar de 

maneira inversa ao bloco (contra transformismo), renegando princípios revolucionários e 

optando por uma guinada ideológica rumo ao centro e manutenção do estado burguês. 

Sabendo do risco que sua proposta poderia apresentar o sardo, inclusive, apresenta 

um exemplo prático (Risorgimento) de como a tática hegemônica pode dar errado e 

fortalecer os partidos burgueses caso o centro político operário perca o seu domínio 

cerebral. 

O Risorgimento, no início dos anos 1920, na Itália, não conseguiu se tornar uma 

espécie de agremiação de ação exatamente por ter perdido o seu controle intelectual, neste 

caso específico, diminuiu consideravelmente sua força popular pelo excesso de espaço 

dado para os centristas e moderados, que acabaram por aplicar o contra transformismo 

neste partido. Saber dosar nas alianças é algo que Gramsci mostrou na prática, 

descrevendo o erro cometido em seu país, mas descrito anteriormente por Lênin. Este fato, 

inclusive pode ter influenciado o italiano sobremaneira, pois como se vê a seguir, as 

conclusões de Lênin são parecidas com as que Gramsci notou e escreveu. 

Para Lênin: 

“O conhecimento que a classe operária pode ter dela mesma está 

indissoluvelmente ligado a um conhecimento preciso das relações recíprocas de 

todas as classes da sociedade contemporânea, conhecimento não somente 

teórico, digamos menos teórico do que baseado na experiência da vida política” 

(LÊNIN, 1959-1969, tomo 9, p.119; tomo 15,p. 298) 

 

Desta forma, é possível notar que mesmo de maneira indireta, Lênin enxergava os 

trabalhadores como o detentor de um conhecimento em potencial, saber usar isso a seu 
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favor, seria um desafio a ser suplantado, algo que o parlamentar sardo, de maneira indireta 

ou direta, buscou com seus escritos e táticas, especialmente pensando na situação da Itália 

fascista, onde ele vivia e conhecia muito bem a realidade. 

Ao apresentar esta nova maneira de proposta revolucionária, talvez Gramsci tenha 

sido o primeiro marxista a discordar do método soviético de revolução, o que ajuda a 

explicar o seu consequente “endiabramento” na URSS dos anos 1930 a 1950. 

Entretanto, mesmo sendo o primeiro não foi o único. Após a morte de Stálin em 

1953, com a ascensão de Nikita Khrushchev, as críticas a qualquer modelo de construção 

socialista que não fosse exportado da URSS era visto como um erro político grave, o que 

gerou, inclusive, grandes brigas internas nos países comunistas, em especial com o Partido 

do Trabalho da Albânia (PTA), que preferia seguir uma visão de país mais próxima 

daquela original de Stálin e diferente das reformas pregadas por Khrushchev e o Partido 

Comunista da China (PCC), que através (principalmente) da experiência diplomática de 

Chu En-Lai acabou desenvolvendo a sua “teoria trimundana” de respeito mútuo e não 

agressão aos países capitalistas. 

4 CONCLUSÕES 

Para finalizar, cabe responder a pergunta mais presente dentro dos que estudam os 

escritos gramscianos: era Gramsci um Leninista, ou Lênin um Gramsciano? Certamente, a 

melhor resposta, por Gramsci ser contemporâneo da maior parte dos escritos de Lênin, 

seja dizer que o italiano se inspirou no modelo leninista para propor a primeira ideia de 

transformação social de forma diferente da proposta na Rússia, sem, no entanto discordar 

da maneira soviética. O contrário soa absurdo, pois evidentemente o italiano escreveu 

grande parte de suas táticas revolucionárias após a morte do líder da revolução soviética. 

Considerar Antonio Gramsci como um leninista soa como exagero, mas negar que 

todo o seu conceito de hegemonia não é baseada (especialmente) nos escritos de Lênin, é, 

no mínimo, uma inverdade. 
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A INFLUÊNCIA DA REVOLUÇÃO RUSSA DE 1917 NA ASSEMBLEIA 

POPULAR NA BOLÍVIA EM 1971 
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3
 

Resumo 

Sabe-se que a conjuntura política de 1969-71 na Bolívia marcou a crise final do 

populismo. Trata-se de uma crise profunda, cujas raízes se encontram na aguda expressão 

da luta de classes, tendo uma repercussão notável nos aparelhos do Estado. Essa crise se 

radicaliza com a instauração da Assembleia Popular em 1971 revelando a violação da 

política de ordem e do princípio da propriedade privada. Os aparelhos de Estado são 

penetrados e abalados pelo acirramento da luta de classes: o Executivo controlado tanto 

pelas forças nacionalistas e populistas (militares e civis); a Assembleia Popular substitui o 

Parlamento e realiza funções executivas e judiciárias; o executivo local controlado pelas 

centrais sindicais regionais; e o aparelho militar atravessado por uma profunda crise de 

unidade institucional, de quebra da disciplina e da hierarquia como efeito da luta de 

classes no seu seio. Durante praticamente todo o governo Torres o país vive um “clima 

revolucionário” na cidade e no campo como resultado das ações espontâneas das massas 

populares radicalizadas, situação que se agrava com a criação da Assembleia Popular. A 

COB (Central Obrera Boliviana) obriga o governo a repor os salários congelados desde 

1965 e a recontratação do contingente de trabalhadores demitidos na ditadura barrientista; 

obriga também a reverter os contratos leoninos com a firma mineradora estadunidense 

Matilde Minas Corporation; os camponeses invadem fazendas na região Leste do país, 

onde existe a maior concentração da grande propriedade fundiária; os trabalhadores 

mineiros tomam várias minas estatais e privadas; os trabalhadores da imprensa aplicam o 

controle operário no principal jornal conservador (El Diário); a pequena burguesia 

(principalmente universitários) radicaliza-se com os protestos de ruas contra a embaixada 

estadunidense e consegue a expulsão do “Corpo de Paz” pelo governo; os estudantes 

impõem a autonomia universitária em todas as universidades do país; a pequena burguesia 

em armas (Ejército de Liberación Nacional – ELN) sequestra empresários e realiza 

atentados armados contra a grande propriedade; através da VRP (Vanguardia 

Revolucionaria del Pueblo) que permanece no anonimato, as tropas e suboficiais das 

Forças Armadas lançam manifestos públicos protestando pela opressão e despotismo da 

hierarquia e da cúpula militar. Já a Assembleia Popular funciona de forma autônoma e 

independente diante o governo Torres: implanta seu programa político (co-gestão e 

controle operário das empresas estatais); realiza funções executiva e legislativa; instaura 

tribunais populares para julgar os crimes dos militares que massacraram operários 

mineiros (por exemplo, se estava tramitando a extradição do gal. Ovando, que se 

encontrava no exílio, para ser julgado pela Assembleia); e se apresta a criar Assembleias 

locais nas principais cidades. A presente comunicação visa refletir sobre o impacto da 

Revolução Russa de 1917 na instauração e funcionamento da Assembleia Popular de 1971 

na Bolívia, uma espécie de “Comuna” boliviana. 

 

Palavras-chave: Revolução Socialista na Rússia. Revolução Socialista na Bolívia. Crise 

Revolucionária. 
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Introdução 

 

A conjuntura política de 1969-71 na Bolívia marcou a crise final do populismo. 

Trata-se de uma crise profunda, cujas raízes se encontram na aguda expressão da luta de 

classes, tendo uma repercussão notável nos aparelhos do Estado. Essa crise se radicaliza 

com a instauração da Assembleia Popular (doravante AP) em 1971 - uma espécie de 

“Comuna” boliviana - revelando a violação da política de ordem e do princípio da 

propriedade privada. A crise final do populismo dá origem a uma conjuntura 

revolucionária provocada pela instauração da AP em maio de 1971, sendo depois 

derrubada pelo golpe dos setores militares conservadores em agosto do mesmo ano e que, 

por sua vez, coloca fim à crise de hegemonia desse período (DURAN GIL, 2014a). A 

presente comunicação visa refletir sobre a influência da Revolução Russa de 1917 na 

instauração e funcionamento da AP, e seu impacto na Bolívia. 

 

Caráter da luta de classes no final dos anos 1960 na Bolívia  

 

A influência da Revolução Russa de 1917 na Bolívia, principalmente no 

movimento operário organizado e da pequena burguesia de esquerda radicalizada, ainda é 

um tema que deve ser analisado e aprofundado mais detidamente. São poucos os autores 

bolivianos que estudaram o assunto, destacando-se entre eles, Tristan Marof, Liborio Justo 

e, sobretudo, Guillermo Lora, entre os mais importantes. No âmbito político-partidário e 

sindical de esquerda, pode-se lançar a hipótese indicativa de que a influência da 

Revolução de Outubro na Bolívia teve impacto ideológico e político mais ou menos 

imediato, do ponto de vista dos acontecimentos (década de 1920 e inícios da seguinte); e 

um impacto político-prático não imediato na formação dos principais partidos marxistas 

ou comunistas que provocou a deflagração de revoluções concretas no país: o embate 

internacional entre stanlinismo (e a criação do PC boliviano e suas diversas facções) e 

trotskismo deu origem à criação do Partido Obrero Revolucionario (POR) em 1935, 

alinhado à corrente trotskista.
4
  

                                                             
4
 Não é nosso objetivo, aqui, estudar a influência em geral da Revolução Russa de 1917 na Bolívia. Numa 

produção curiosa e inédita, Lora praticamente conseguiu a façanha de contribuir na historiografia dos 

movimentos marxista-comunista e operário boliviano no final do século XIX e ao longo do século XX. O 

conjunto de seu trabalho ficou estampado na publicação daquilo que ele denominou curiosamente, estando 
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De acordo com Lora, o POR praticamente contribuiu decididamente com a 

organização do movimento operário boliviano, principalmente o do setor de mineração (a 

Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia – FSTMB, fundada em 1944), 

que influenciou a Revolução de 1952 através da Tese de Pulacayo (1946). Por sua vez, 

esta revolução, de caráter nacionalista burguesa – e não operária, porque o proletariado 

mineiro perde a direção política para pequena burguesia aglutinada no partido Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR) - , possibilitou a reflexão sobre a derrota da classe 

operária e, sobretudo, a resistência contra a ordem burguesa e a tentativa prática da toma 

do poder por parte do proletariado boliviano na Asamblea Popular em maio de 1971.  A 

instauração da AP deve ser entendida como uma revolução do proletariado, dirigida 

predominantemente pelo setor do operariado mineiro, fortemente influenciado pelo POR e 

em segundo lugar pelo PCB e pelos partidos de esquerda radicalizados oriundos da classe 

média. Podemos dizer que a AP revelou, enquanto experiência histórica única, até o 

momento, de forma condensada, a influência prática não imediata (econômica, política e 

ideologicamente) da Revolução de Outubro e que se aproximou, enquanto conjuntura 

revolucionária, a esta revolução.  É nesse sentido que propomos entender a influência mais 

ou menos direta da Revolução Russa de 1917 – mesmo que depois de 54 anos - no 

contexto sócio-histórico da luta de classes através da instauração do soviet ou comuna em 

1971 na Bolívia, praticamente cem anos depois da Comuna de Paris.
5
 

 A luta de classes na Bolívia no final dos anos 1960, principalmente no período da 

instauração da AP, assume um caráter revolucionário, demonstrando a condensação de 

crises políticas (a principal delas é a crise de hegemonia) e contradições oriundas 

justamente da luta de classes no país. Mencionemos breve e esquematicamente as 

principais crises e contradições que desaguaram na conjuntura revolucionária com a 

instauração do máximo órgão do poder do proletariado. Primeiramente, a crise do Estado 

formado na revolução de 1952 se prolonga até 1964 e 1969-1971. O golpe perpetrado 

pelos militares em 1964, à cabeça de Barrientos, acaba com o governo populista do MNR, 

um intento de solução parcial da crise de hegemonia. Nesses últimos anos, a crise de 

hegemonia se prolonga com o governo Torres (7/10/1970 a 21/8/1971) e a instauração da 

                                                                                                                                                                                       
vivo, “Obras Completas”, com mais de 50 volumes. Sobre o surgimento dos movimentos operário, marxista, 

comunista e trotskista antes e depois da Revolução Russa de 1917 remetemos a Lora (2000a, 2000b). 

5 A Comuna de Paris foi instaurada em 18/03/1871 e foi derrubada em 28/05/1871; a Assembleia Popular foi 

instaurada em 1/05/1971 e derrubada em 21/08/1971. 
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AP em maio de 1971, e logo com a destruição desta, impõe-se a hegemonia política do 

capital estrangeiro monopolista no setor mineiro-exportador em condomínio com a nova 

burguesia mineira e o capital agroexportador, este representado pela burguesia 

agroindustrial do leste do país.  

E qual é a principal crise do Estado de 1952? É a crise de hegemonia característica 

do regime populista boliviano, conhecido como nacionalismo revolucionário (o regime do 

MNR). Numa situação em que nenhuma classe ou fração de classe dominante consegue 

conquistar a hegemonia no seio do bloco no poder: nem a antiga fração dominante, a 

burguesia mineira-exportadora (composta pelos “barões de estanho”, à cabeça da fração 

dirigida por Patiño), nem as frações da nova burguesia mineira (aglutinadas na Asociación 

Nacional de Mineros Medianos – ANMM), nem o capital estrangeiro dos setores do 

petróleo e mineração, e nem mesmo a grande propriedade fundiária e as frações burguesas 

que surgiram desta (o capital agroexportador em geral e a burguesia agroindustrial que o 

representa, oriundos do leste do país, nomeadamente do departamento de Santa Cruz) 

conseguem conquistar a hegemonia política. Nesse contexto de luta de classes, as 

categorias sociais de Estado articuladas ao MNR (pequena burguesia, dirigentes e 

intelectuais desse partido, militares, nacionalistas, etc.) se convertem em força social e 

passam a controlar e dirigir o Estado. 

Vale dizer, nas dimensões socioeconômicas e políticas gerais, a revolução de 1952 

procurou recuperar a soberania do país e os principais recursos de exportação com forte 

controle do Estado e com a ampliação deste através da implementação duma política 

nacional-desenvolvimentista. Tal revolução viabiliza a instauração de uma variante de 

Estado populista e um regime político que insere a classe trabalhadora e as massas 

populares urbanas no sistema político. Isso é feito através da aplicação de uma política de 

outorga de certas concessões como sufrágio universal, legislação social e trabalhista 

favorável, distribuição de terras para o campesinato pobre numa variante de reforma 

agrária redistributivista de cunho capitalista dependente (DURAN GIL, 2008, 2010) e o 

funcionamento do sindicalismo comandado pela COB na cidade e no campo com o 

objetivo de buscar uma ampla base social de apoio para realizar os projetos nacional-

desenvolvimentistas do regime do MNR – isto é, uma política de integração/controle das 

massas trabalhadoras e camponesas-indígenas (DURAN GIL, 2008, p. 159). 

Em segundo lugar, temos a crise política do campo popular, nomeadamente das 

forças do movimento operário boliviano (COB) articuladas à esquerda sindical e 

partidária, dirigidas pelo proletariado mineiro. E qual é essa crise? Por um lado, ela 
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consiste na derrota do proletariado mineiro na revolução nacional de 1952: sendo força 

motora da revolução, não consegue se tornar em força dirigente porque acaba perdendo a 

direção política do processo para a pequena burguesia organizada no partido MNR. Esta 

se converte em força social e aplica o programa nacionalista burguês e não o programa do 

proletariado mineiro condensado nas Teses de Pulacayo. As forças sindicais e partidárias 

de esquerda aglutinadas na COB (inclusive boa parte do campesinato-indígena), acabam 

indo a reboque do regime populista do MNR, passando a se conformar com o co-governo 

COB-MNR até 1956 (DURAN GIL, 2008, pp. 157-158).  

Um conjunto de crises e contradições entre a COB e os governos populistas (entre 

1952-1964) e entre a COB e os governos militares (entre 1964-1971) acaba por aprofundar 

tais crises e contradições. Entre elas, as traições dos dirigentes da COB e sua dependência 

política diante do MNR e dos governos liderados por este partido; o pacto militar 

camponês que começa antes do golpe de 1964; a repressão e luta do exército contra a 

guerrilha liderada pelo Che Guevara (1966-1967); a constante repressão e massacre dos 

militares contra o proletariado mineiro (como a massacre de São João em junho de 1967) 

devido a seu apoio declarado ao movimento guerrilheiro; repressão e luta do exército 

contra o ELN (Ejército de Liberación Nacional) em Teoponte (1970), cujos integrantes 

eram mais de 60; a ascensão do governo Allende em 4 de novembro de 1970
6
 tem também 

um impacto político da maior importância para o proletariado boliviano organizado que 

influenciará na sua radicalização e expectativa da tomada do poder. Durante o período do 

governo Torres (1970-1971), o conjunto do proletariado boliviano se desvencilha da 

ideologia populista (nacionalista revolucionária, em alusão à ideologia do MNR), 

conquista sua autonomia política e se lança à tomar o poder com a instauração da AP. 

 

 

 

A instauração da Assembleia Popular  

 

 A AP foi instaurada em 1º de maio de 1971 como produto da resistência e luta do 

movimento operário boliviano organizado sob a égide do proletariado mineiro. Os 

delegados do Comitê Político do Povo e da COB nessa primeira sessão pública propõem a 

                                                             
6 Derrubado em 11 de setembro de 1973 pelas forças conservadoras e fascistas juntamente com o 

imperialismo estadunidense. 
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transformação do legislativo, órgão da burguesia, em Assembleia Popular, com base no 

projeto elaborado pelos delegados do POR e do PCB (Partido Comunista Boliviano, 

fundado em 1952)
7
. Conforme o documento da COB (“Bases para la constitución de la 

Asamblea Popular”, de fevereiro de 1971, apud Lora, 1998), trata-se de um órgão de 

poder popular politicamente independente que defende os interesses da classe trabalhadora 

e da maioria social. AP funcionou no Palácio Legislativo (órgão ou parlamento estatal 

boliviano) durante três meses. Na primeira sessão participaram 221 delegados com 

predominância dos representantes dos trabalhadores diretos, sendo 132 representantes dos 

operários, 53 delegados da classe média, 23 representantes dos camponeses e 13 

delegados dos partidos políticos. Para Lora (1986, 1998), a AP se converteu em um soviet 

ou órgão de poder popular e se projetou, num curto tempo, na coquista do poder estatal. O 

grosso do setor operário defendeu a proposta de participação majoritária (ou co-gestão) na 

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) e a reestruturação da universidade boliviana 

sob a direção política do proletariado. Inclusive, o POR-Lora propôs a estatização dos 

meios de produção no período de funcionamento do AP (LORA, 1998). 

A instauração da AP marca a radicalização do movimento operário revelando a 

violação da política de ordem e do princípio da propriedade privada. Os aparelhos de 

Estado são penetrados e abalados pelo acirramento da luta de classes: o Executivo 

controlado tanto pelas forças nacionalistas e populistas (militares e civis); a AP substitui o 

Parlamento e realiza funções executivas e judiciárias; o executivo local controlado pelas 

centrais sindicais regionais; e o aparelho militar atravessado por uma profunda crise de 

unidade institucional, de quebra da disciplina e da hierarquia como efeito da luta de 

classes no seu seio. 

Durante praticamente todo o governo Torres (1970-1971) o país vive um “clima 

revolucionário” na cidade e no campo como resultado das ações espontâneas das massas 

populares radicalizadas, situação que se agrava com a criação da Assembleia Popular. A 

COB obriga o governo a repor os salários congelados desde 1965 e a recontratação do 

contingente de trabalhadores demitidos na ditadura barrientista; obriga também a reverter 

os contratos leoninos com a firma mineradora estadunidense Matilde Minas Corporation. 

Os camponeses (através da UCAPO – Unión de Campesinos Pobres) invadem fazendas na 

região Leste do país, onde existe a maior concentração da grande propriedade fundiária. Já 

                                                             
7
 Lechin (dirigente da COB filiado ao partido MNR) endossa o programa proposto pelo POR e PCB e passa 

a integrar a AP. 
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os trabalhadores mineiros tomam várias minas estatais e privadas; os trabalhadores da 

imprensa aplicam o controle operário no principal jornal conservador (El Diário); a 

pequena burguesia (principalmente universitários) radicaliza-se com os protestos de ruas 

contra a embaixada estadunidense e consegue a expulsão do “Corpo de Paz” pelo governo. 

Os estudantes impõem a autonomia universitária em todas as universidades do país 

buscando concretizar a reforma universitária. Com apoio das tendências chamadas 

ultraesquerdistas (Partido Comunista Marxista Leninista – PCML; Movimiento de 

Izquierda Revolucinaria – MIR) que defendiam a declaração da guerra prolongada por 

parte da AP contra a burguesia e o imperialismo, a pequena burguesia em armas (ELN) 

sequestra empresários e realiza atentados armados contra a grande propriedade. Através da 

VRP, que permanece no anonimato, as tropas e suboficiais das Forças Armadas lançam 

manifestos públicos protestando pela opressão e despotismo da hierarquia e da cúpula 

militar (DURAN GIL, 2014b). 

Em suma, a AP funciona de forma autônoma e independente diante o governo 

Torres: implanta seu programa político (co-gestão e controle operário das empresas 

estatais); realiza funções executiva e legislativa e instaura tribunais populares para julgar 

os crimes dos militares que massacraram operários mineiros (por exemplo, se estava 

tramitando a extradição do gal. Ovando, que se encontrava no exílio, para ser julgado pela 

Assembleia). Por último, a AP se apresta a criar Assembleias locais nas principais cidades 

do país, porém o golpe de agosto de 1971 acabou derrubando e liquidando politicamente o 

soviet ou comuna boliviana (DURAN GIL, 2014a, 2014b).
8
 

 

 

 

 

Balanço da derrota do governo Torres e da Assembleia Popular 

 

Finalmente, passemos refletir sobre a derrota da AP com o intuito de fazer um 

balanço dessa problemática.  

                                                             
8 Isso explica, entre outros aspectos, o caráter internacional do golpe que derrubou a AP na Bolívia, um 

golpe prematuro, e posteriormente o golpe contra o governo Allende no Chile em 1973. Sobre o caráter 

internacional do golpe na Bolívia, ver Duran Gil (2014a). 
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O proletariado passa a reagir imediatamente contra o golpe das forças 

conservadores do exército que depôs o governo reformista de Ovando (26/9/1969 a 

6/10/1970) através de uma greve nacional seguida de uma massiva manifestação popular 

decretada pela COB em apoio a Torres, que assume a presidência, impedindo assim o 

setor de direita do Exército ascender ao poder governamental. Mas tal situação durou 

pouco tempo. 

A nosso ver, o governo Torres (1970-1971) seria a encarnação da radicalização do 

nacionalismo boliviano e, em particular, do nacionalismo militar. Foi o autor intelectual 

do “Mandato de las Fuerzas Armadas” (1969) do governo Ovando - documento 

nacionalista que propõe uma “ideologia de Estado” às massas populares e ao conjunto da 

sociedade: a retomada da Revolução Nacional significava recuperar a soberania do Estado 

e a nacionalização da economia, dois aspectos da mesma política de defesa do país diante 

dos grandes monopólios estrangeiros; na ausência de uma burguesia industrial ou 

nacional, o processo revolucionário deveria ser dirigido pelos militares nacionalistas. As 

ideias propostas pelo grupo comandado por Torres retomam as experiências dos militares 

nacionalistas bolivianos desde o final dos anos 1930 (Busch e Villarroel) e do processo 

nacionalista iniciado em 1952; sofre influências do processo político nacionalista que 

ocorria no Peru sob o governo Velasco e do movimento militar nasserista no Egito. Nos 

seus aspectos teóricos gerais (o documento é eclético), detectam-se influências de certos 

autores nacionalistas radicais e outros influenciados pelo pensamento marxista que 

refletiram sobre o papel dos militares na América Latina (DURAN GIL, 2014b). 

Nesse sentido, o governo Ovando e, sobretudo, o governo Torres pretendiam 

renovar o populismo, que entrou em crise desde 1964, reintegrando as massas populares e 

o movimento operário e de esquerda no sistema político, além de criar uma “burguesia 

nacional”. O que implicava reconquistar a soberania do Estado e reiniciar o processo de 

nacionalização da economia. Contudo, a ambiguidade e a contradição do populismo no 

período expressaram o empenho do governo Torres em reintegrar as massas populares e, 

ao mesmo tempo, impedir uma mobilização revolucionária como se dera em 1952, sendo 

incapaz de deter a franca ascensão política do proletariado. 

Percebe-se que os setores militares que lutam pela vaga nacionalista se radicalizam 

e conseguem atrair as massas populares, amplos setores das camadas médias e da pequena 

burguesia, bem como setores do proletariado. O campesinato está ausente neste processo, 

salvo um pequeno grupo (os “independentes”) que, posteriormente, pediria ingresso na 

AP. Isso significa que a radicalização do nacionalismo provoca a radicalização do 
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populismo mas, ao mesmo tempo, este não consegue impedir a ascensão política do 

proletariado que logra conquistar sua autonomia política (com a conquista desta não 

estamos querendo dizer que o proletariado conseguiu essa façanha somente nessa 

conjuntura). Ou seja, mesmo permanecendo aliado do populismo, o proletariado se 

desembaraça da ideologia populista (nacionalista revolucionária), a supera e se prepara 

para tomar o poder. Por outro lado, o nacionalismo, que se empenha em criar, sem êxito, 

uma “burguesia nacional” e se apresenta como o representante dos interesses universais da 

burguesia nativa, é rejeitado por esta. E na sua radicalização, converte-se no veículo da 

expressão política concreta da ascensão do movimento operário, provocando não 

unicamente a rejeição mas também o seu combate pela burguesia nativa (SAES, 

1985:120-121). 

Desde já podemos dizer que a nossa interpretação das crises políticas deste período 

afasta-se da interpretação elaborada por Lora e Zavaleta
9
. Este último sustenta que o 

governo Torres foi semi-bonapartista e a AP a expressão mais acabada do populismo 

boliviano; e a derrota da Assembleia se deveu a inexistência de um partido revolucionário 

(do tipo leninista) e, por conseguinte, a não criação do seu aparelho armado 

(ZAVALETA, 1972, 1987), tese que também é criticada por Lora (DURAN GIL, 2014b). 

Ora, o governo Torres foi a expressão mais acabada do nacionalismo de esquerda, 

o qual foi obrigado a se radicalizar pela pressão do proletariado; e este, por sua vez, estava 

decidido a derrubar o governo e tomar o poder. Em momento nenhum tal governo 

manifesta ser portador de poder próprio; ascendeu ao poder governamental com o apoio 

decisivo do proletariado e das massas populares aliadas ao populismo; logo se converte 

em refém do proletariado e do Exército. Pressionado pela classe operária e a esquerda 

partidária fará importantes concessões políticas ao proletariado mas não consegue impedir 

a instauração da Assembleia Popular e, uma vez instaurada, tenta, sem êxito, mobilizar os 

camponeses para neutralizar o poder emanado daquela. Quanto ao Exército, o governo 

Torres não consegue controlá-lo e desmantelá-lo, além de ser indulgente com os oficiais 

golpistas (a primeira tentativa de golpe contra o governo foi em janeiro de 1971, sob o 

comando de Banzer). Portanto, é problemático caracterizar o governo Torres como semi-

bonapartista. 

Em relação à AP, é também problemático caracterizá-la somente como a máxima 

expressão do populismo. Zavaleta não consegue explicar por que tal órgão proletário 

                                                             
9
 Ver síntese desse debate em Duran Gil (2014b). 
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configurou-se como populista. E isto se deve ao fato de que o autor parte do suposto de 

que o populismo seria uma modalidade de relação ou mediação política “líder-massa”, 

entendida como uma anomalia; não consegue entender a estrutura e a dinâmica do 

populismo como regime e sistema político e como forma de Estado. É por isso que 

Zavaleta concentra sua crítica no aspecto economicista do programa (co-gestão operária), 

do seu gradualismo e do caráter espontaneísta da estratégia de luta do proletariado, o que 

teria revelado a ausência da ação dirigida e planejada por um partido hegemônico, do tipo 

leninista. E as respostas desses problemas estariam, para Zavaleta, em três fatores: as 

massas populares bolivianas seriam populistas; seu método de luta seria o espontaneísmo; 

e a ausência do partido proletário – para o autor, a esquerda partidária nunca teria 

conseguido dirigir o movimento popular, antes foi a reboque dele (DURAN GIL, 2014b). 

Ora, mesmo aceitando os erros do proletariado na AP apontados por Zavaleta 

(certo economicismo do programa, falha estratégica das armas, e defasagem entre 

estratégia de luta e ação espontânea das massas populares), não podemos reduzir tais 

problemas a uma concepção essencialista do campo popular: a debilidade congênita das 

massas (populismo, espontaneísmo) e da esquerda sindical e partidária (fragmentação e 

incapacidade de direção); portanto, fatores trans-históricos seriam as verdadeiras causas da 

derrota do proletariado. Afirmar que a AP e o proletariado sofreram influência da 

ideologia populista e das diversas expressões ideológicas oriundas das massas populares e 

da pequena burguesia em revolta, é muito diferente, o que Zavaleta não faz. A nosso ver, a 

A P condensou, de forma incisiva, as contradições da ação político-sindical do 

proletariado na medida em que sofreu influência da ideologia pequena burguesa: a 

oscilação entre a luta reivindicatória e a luta revolucionária. Mas não se descarta a 

possibilidade de que também tenha aparecido uma terceira via de luta sindical através da 

influência da ideologia burguesa: a via da combinação do trade-unionismo e do 

reformismo, mesmo tendo aparecido de uma forma difusa no seio da Assembleia
10

. E essa 

via aparece solapada nos discursos e práticas políticas dos grupos ligados à “classe média” 

que participaram na Assembleia. Esse seria o caso do partido MIR (que saiu das entranhas 

do MNR), do PCML, do ELN, do grupo Espartaco e dos setores de esquerda do MNR 

(DURAN GIL, 2014b). 

                                                             
10

 Zavaleta não consegue entender, de um lado, por que o sindicalismo populista desvaloriza o partido 

político e valoriza o Estado e, em certas condições, valoriza o sindicato; e de outro, por que o trade-

unionismo combina um ativismo reivindicatório e a valorização, “através de uma concepção economicista 

do partido”, da prática política partidária. Sobre essas observações teóricas, Cf. Saes (1985:227-28). 
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Conclusão 

 

 Ao longo deste artigo temos refletido sobre a influência da Revolução Russa de 

1917 na instauração da Assembleia Popular, uma experiência inédita do poder popular 

qualificada por nós como soviet ou comuna na Bolívia. No intuito de contribuir com nesse 

debate, nossa reflexão propôs uma hipótese indicativa segundo a qual esse órgão de poder 

popular (soviet), que pretendia controlar o conjunto do aparelho do Estado e ampliar sua a 

influência criando assembleias locais na maioria das cidades, foi a experiência que mais se 

aproximou da Revolução de Outubro, tendo, portanto, uma influência mais ou menos 

direta ideológica, política e economicamente, mesmo que ocorreu mais de meio século 

após e um século depois da Comuna de Paris.  Assim, a AP revelou uma experiência 

política-prática que condensou, por um lado, uma verdadeira revolução proletária, e por 

outro, as crises políticas e contradições essenciais num contexto de radicalização e 

agudização da luta de classes na formação social boliviana do período. O balanço feito por 

nós sobre a derrota do soviet boliviano também deve ser entendido como uma tentativa de 

contribuir com uma análise alternativa, cujo estudo sobre o assunto ainda fica em aberto. 
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1 Introdução 

A fundação do Partido Comunista Brasileiro (PCB) foi resultado de uma 

combinação de eventos locais e globais, internos e externos, de uma macrohistória e da 

microhistória. Dentre os atributos das relações sociais produzidas internamente no 

território brasileiro podemos destacar o início do processo de tecnificação do espaço 

nacional a partir da urbanização e industrialização, além da afirmação de um pensamento 

positivista de superação do atraso nacional a partir do “branqueamento”, que era uma das 

“soluções” para alcançar um grau de civilidade. Este último processo implicou no 

estimulo e na intensificação da migração de europeus para o país, esses migrantes foram 

importantes para trabalhar nas indústrias e nas lavouras de café no interior de São Paulo e 

demais regiões do país. A chegada dos europeus foi relevante para a disseminação de 

pensamentos anarquistas, socialistas, marxistas no país devido ao conhecimento adquirido 

na Europa, fomentando assim debates sobre a organização institucional de representação 

dos trabalhadores no Brasil. 

Entre os eventos constituídos externamente ao território brasileiro destaca-se a 

Revolução Russa, pois “a totalidade em movimento também inclui as ações tornadas 

possíveis em um lugar particular, a partir do qual acabam por influenciar outros lugares” 

(SANTOS, 2002, p.160). A Revolução Russa é considerada a maior revolução do século 

XX e que influenciou a dinâmica política e ideológica em diversas partes do planeta, tendo 

seus rebatimentos no Brasil. Certamente uma das influências provindas da Revolução 

Russa no território brasileiro foi a criação do Partido Comunista Brasileiro (PCB), o 

primeiro partido nacional organizado pelos proletários. 

 

1.1 Objetivos 
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Neste trabalho visamos hierarquizar alguns eventos históricos que colaboraram para a 

formação do Partido Comunista Brasileiro (PCB), criado em 1922, buscando debater os 

vetores internos e externos ao território brasileiro, sobretudo no final do século XIX e 

início do XX, que possibilitaram o surgimento desse partido político. 

 

2 Referencial Teórico 

Conforme Santos (1999, 2002), os eventos são as inúmeras possibilidades de 

realização das ações sociais, sendo também vetor das possiblidades já existentes. Os 

eventos sociais ou históricos “resultam da ação humana, da interação entre os homens, dos 

seus efeitos sobre os dados naturais [...] é o movimento da sociedade que comanda (sua 

própria dinâmica), através do uso diversificado do trabalho e da informação” (SANTOS, 

2002, p.147). Esta noção nos permite compreender as práticas sociais num momento 

histórico e espacial preciso, possibilitando “unir o mundo ao lugar; a História que se faz e 

a História já feita; o futuro e o passado que aparece como presente” (SANTOS, 1999, 

p.15). 

Um evento não se estabelece de forma isolada, a sua realização dá-se de forma 

integrada com um conjunto vetores de ordem política, cultural, econômica de uma 

determinada formação social, deste modo essa noção está concatenada com o 

entendimento de totalidade, pois a própria dinâmica da totalidade produz novos eventos 

(SANTOS, 2002). A concretização das inúmeras possibilidades do mundo é uma forma de 

particularização da totalidade, ou seja, quando há a instauração de um evento em um lugar 

preciso e num momento histórico determinado observamos a individualização de um 

fenômeno no movimento do todo. Desta forma é indispensável analisarmos os eventos 

históricos produzidos internamente no Brasil, bem como os eventos externos ao território 

que influenciaram na criação do PCB (alvo de nossa análise), como forma de 

compreendermos os processos que foram necessárias para a constituição deste partido.  

Portanto são fundamentais a ideia de processo e a noção de totalidade em um 

estudo social crítico, nessa perspectiva Costa, em entrevista a Moraes e Rego (2002, p.88), 

afirma que “o abandono da noção de totalidade e da idéia de processo, a falta de conexão 

entre a micro e a macrohistória, enfraquecem as interpretações e dificultam a elaboração 

de uma síntese. Acumulam-se dados desconexos, perde-se a visão do conjunto”, já que “a 

totalidade é o conjunto de todas as coisas e de todos os homens, em sua realidade, isto é, 

em suas relações, e em seu movimento” (SANTOS, 2002, p.116). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 
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Tem-se como ferramenta metodológica, para alcançar o objetivo do trabalho, 

levantar e ler criticamente obras de estudos sociais (sociologia, história, ciência política, 

geografia e economia) vinculados com o tema de nossa análise, com a finalidade de 

hierarquizar os eventos históricos que mais contribuíram para a fundação do PCB. 

 

4. Resultados 

 

4.1 Os estrangeiros, a expansão do fenômeno de urbanização e o início da 

industrialização 

No final do século XIX, a nascente república brasileira, buscando substituir a mão 

de obra escrava de origem africana e também visando o branqueamento de nossa 

população, incentiva a vinda de imigrantes europeus. Em 1890, segundo Machado (2005), 

a população brasileira, que era de 14 milhões de habitantes, era composta em mais de 60% 

por negros e mulatos. Se a esses números acrescentássemos os indígenas, constataríamos 

serem os brancos franca minoria populacional. A questão étnica era muito discutida na 

época e em função de pretensa superioridade branca, buscava-se o branqueamento da 

população e por isso era na Europa que se buscavam os fluxos imigracionais para o 

povoamento do Brasil. 

O grande crescimento da cultura do café no interior do estado de São Paulo e o fim 

da escravidão levou a um crescimento enorme no fluxo imigratório. Como nos relata 

Prado Junior (1970), a Itália nesse período passava por grandes perturbações políticas e 

sociais e nos Estados Unidos, iniciava-se uma política de restrição a imigração, a 

combinação destes dois fatores levou ao fato de que, por muitos anos, fosse de italianos o 

maior contingente de imigrantes destinados às lavouras de café que se estabeleciam 

principalmente no interior do estado de São Paulo. Além de muitos camponeses fugindo 

da fome, imigraram para o Brasil operários e veteranos militantes de movimentos sociais. 

A corrente imigratória tinha tendência de se encaminhar para as lavouras paulistas, além 

das de Minas Gerais e Rio de Janeiro ou, em núcleos coloniais do Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul, tornando-se assim, os imigrantes, na maioria dos casos, os principais 

responsáveis pela produção dos produtos agrícolas exportados que eram de suma 

importância para a economia brasileira da época (essencialmente agroexportadora). 

O enorme fluxo imigratório não influenciou apenas a zona rural brasileira. Muitos 

imigrantes deslocam-se do campo para a cidade, além daqueles que originalmente haviam 

optado pela vida citadina. Conforme Costa (1985, p.212) em meados do século XIX as 

grandes cidades brasileiras continham uma expressiva quantidade de estrangeiros, para se 
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ter noção em 1872 os migrantes correspondiam a aproximadamente 12%, 11%, 8% das 

respectivas cidades de Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Ainda segundo a referida 

autora, 1890 a quantidade de estrangeiro em São Paulo chegou a 22% da população total 

da cidade, no mesmo ano cerca 25% dos 522 mil habitantes do Rio de Janeiro (Distrito 

Federal) eram de migrantes.  

O desenvolvimento paulista deveu-se ao café, que recebeu mão de obra estrangeira 

e segundo Cano (1983): 

O capital cafeeiro no Oeste paulista não se restringiu apenas à órbita da 

produção primária: vazou, construindo estradas de ferro, bancos, indústria, 

comércio e, até mesmo, uma extraordinária agricultura mercantil produtora de 

alimentos e de matérias-primas. Dessa forma, o capital cafeeiro ampliou cada 

vez mais as bases da acumulação em São Paulo, proporcionando amplo leque de 

alternativas de inversão para os lucros que podiam vazar da cafeicultura e dos 

negócios vinculados ao café. Por outro lado, assalariando sua mão-de-obra, 

criou amplo mercado de bens de consumo para a indústria que então dava seus 

primeiros passos. Além disso, ao constituir seu mercado de trabalho com oferta 

abundante de trabalho, possibilitou também a criação de um mercado de 

trabalho urbano do qual se serviu principalmente a indústria paulista (CANO, 

1983, p. 248).   

 

Com a instauração da república e o fim da escravidão, mesmo tendo o predomínio 

da cultura agroexportadora, é reconhecida pela historiografia que o Brasil experimentou 

um crescimento industrial, principalmente, a partir da década de 1880. Em cinco anos 

(1890-1895) 425 fábricas foram fundadas e segundo censo de 1907 o país constata a 

existência de 3.258 estabelecimentos industriais. No total são 15.841 operários, pouco de 

mais de 33% estavam no Rio de Janeiro, 16% em São Paulo e 15% no Rio Grande do Sul. 

São Paulo passa a ter posição de destaque, desbancando o Rio de Janeiro a partir da 

década de 1920, pós Primeira Guerra Mundial. (PRADO JUNIOR, 1970; FAUSTO, 

1983). Tais dados nos liberam a pensar no início da tecnificação do território, ou como 

preferem Santos e Silveira (2011) uma mecanização incompleta do território, devido à 

grande concentração de indústrias na região atualmente conhecida como Sudeste. 

Conforme Sposito (1988, p.42), urbanização e industrialização são processos que 

ocorrem de forma concomitante e de forma indissociável, sobretudo após a revolução 

Industrial, ambos fenômenos (industrialização e urbanização) são partes do mesmo 

processo; e “a identidade entre estes dois ‘fenômenos’ é tão forte, que não podemos fugir 

de sua análise, se queremos refletir sobre a sociedade contemporânea. Sem dúvida a 

migração de europeus e a crescente criação de indústria contribuíram para o processo de 

urbanização, que exigia cada vez mais a proletarização da população. Assim, a utilização 
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da mão de obra europeia passa a ser a principal fonte mantenedora das demandas abertas 

pelo surto industrial, pois 

Segundo o censo de 1893 realizado na capital de São Paulo, os estrangeiros 

constituíam 54,6 da população total e um índice ainda maior da força de 

trabalho, dos 10.241 trabalhadores classificados como artesãos (os operários de 

construção civil devem ter sido incluídos nessa categoria) 85,5% nasceram no 

exterior. Na manufatura, 79% eram imigrantes; nos transportes e setores afins, 

81%; no comércio, 71,6%. Excluindo as pesquisas no setor agrícola, os 

estrangeiros constituíam 71,2% da força de trabalho total da cidade (MARAN, 

1979, p. 16-17). 

 

É inegável que os braços estrangeiros que realizavam, no Brasil desta virada de 

século, os trabalhos nas lavouras de café, nas atividades urbanas como a construção civil 

ou ainda o crescente trabalho industrial, eram oriundos de países em que o capitalismo se 

encontrava muito mais avançado, onde o trabalho industrial era tecnicamente mais 

desenvolvido, e, portanto, onde possivelmente as ações de organização política e social no 

contexto do trabalho eram também muito maiores. É assim que podemos levantar a 

hipótese de que o ingresso de vasto contingente de imigrantes europeus, a crescente 

urbanização e o consequente aumento do contingente de proletários urbanos figuram como 

o potencial “fermento” para a mobilização política dos trabalhadores em torno de ideais 

anarquistas, socialistas e comunistas no país.  

 

4.2 Anarquismo, Socialismo e Comunismo no Brasil  

Faz-se oportuno, antes de adentrarmos diretamente na formação do Partido 

Comunista Brasileiro, empreender um mergulho de como as leituras anarquistas, 

socialistas de diversos matizes e marxistas propriamente ditas, foram, aos poucos, trazidas 

para o Brasil e, refletir acerca da trajetória da classe trabalhadora no país. Também é 

interessante verificarmos que, no Brasil, o comunismo acabou conquistando a grande 

maioria daqueles que se consideravam anarquistas. 

A defesa de inúmeros intelectuais estava em torno da simpatia republicana, do 

evolucionismo e do positivismo. A solidariedade em relação ao trabalhador era mais em 

virtude da miséria e do atraso material em que o Brasil se encontrava. Vale aí destacar que 

com a recente abolição da escravatura, com a instauração da república, não se defendia a 

contradição do Estado burguês, ao contrário, o reverenciava. O debate girava em torno da 

humanização do trabalho e a da diminuição dos bolsões de misérias, todos eles, numa 

perspectiva republicana. 

As ideias de anarquismo e socialismo chegaram ao Brasil através de revistas, livros 

e depoimentos de pessoas vindas da Europa e, naturalmente, não encontravam grande 
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repercussão no território. A Comuna de Paris ocorre 17 anos antes do fim da escravidão e 

18 antes do fim de nossa era imperial. Numa sociedade baseada no trabalho escravo e 

governada por aristocracia rural não floresceriam os mesmos pensamentos que, à época, 

convulsionavam a França. 

Em função do conservadorismo vigente no Brasil e da eficiente propaganda feita 

pelo governo francês, a Comuna é tratada como obra de sanguinários pela quase totalidade 

da imprensa brasileira e por pronunciamentos de pessoas do governo. Existem, porém, 

alguns registros de simpatizantes com a Comuna, mas, em geral, a obra de Marx era 

desconhecida no Brasil, inclusive pelos que, à época, eram considerados intelectuais. Um 

bom panorama sobre isto se pode ter em “História das Idéias Socialistas no Brasil”, de 

Leandro Konder (2010). 

Os anarquistas, também chamados “socialistas libertários”, que tiveram enorme 

participação na Comuna de Paris, no Brasil, como no mundo todo, subdividiam-se em 

diversas correntes e tendências, tendo como identidade comum entre elas o repúdio ao 

modo de produção capitalista e a defesa de uma sociedade sem classes sociais. Tinham em 

Kropotkin, Malatesta, Bakunin e Reclus, entre outros, suas principais referências teóricas, 

como demonstra também Leandro Konder (KONDER, 2010). No Brasil, entre muitos 

expoentes anarquistas, pode-se citar Edgard Leuenroth e José Oiticica, que além de 

escreverem na imprensa ácrata, foram destacados militantes da causa que defendiam. 

Os anarquistas “puros” tinham o foco de suas práticas em agitações doutrinárias e 

nas chamadas “ações diretas”, atos que tivessem grande repercussão, que chamassem 

atenção de toda a população, como atentados a bomba e coisas do tipo. Também haviam 

os anarcossindicalistas, ou anarquistas “impuros”, como o próprio termo explica, tinham 

sua prática fundada em enorme atuação junto ao movimento sindical, muitas vezes 

fazendo parte de direções de sindicatos de trabalhadores. O fator fundamental de 

identificação destas duas formas de pensar e agir residia na absoluta rejeição à política 

partidária como instrumento de superação da sociedade capitalista.  

O socialismo teve menor influência entre os trabalhadores no Brasil, mas é 

importante citar Carone (1984), que registra diversas organizações socialistas, tais como 

Partido Operário ou Partido Socialista Brasileiro (1890), Partido Operário de São Paulo 

(1890), Partido Operário Brasileiro (1893), Centro Operário da Bahia (1894) e várias 

outras. Em geral, possuíam um caráter reformista, mesclando socialismo utópico com 

várias outras correntes de pensamento, tais como o cristianismo (catolicismo e 

espiritismo) e a maçonaria. Por inúmeras razões, estas entidades tiveram vida curta, por 
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mais que tenham tido importância em lutas e justas reivindicações da embrionária classe 

operária de nosso país.  

Embora a participação do movimento operário europeu fosse notável desde a 

segunda metade do século XIX, com a Comuna de Paris, a influência marxista, como será 

abordado adiante, só seria acentuada após a Revolução Russa de 1917 (ROIO, 2003). A 

Internacional Comunista, movimento organizado pela Associação Internacional dos 

Trabalhadores (AIT), surgida com a intenção de mobilizar a classe operária das diversas 

partes do mundo, apresentando a tese de que “os trabalhadores não têm pátria”, trecho da 

obra “Manifesto Comunista” de Karl Marx, que só teria visibilidade no Brasil a partir da 

sua terceira edição, ocorrida em 1919 (MORAES FILHO, 2003). 

Como visto anteriormente, foi predominante o trabalho imigrante logo após a 

abolição da escravatura e foi este contingente que se organizou para a criação do 

movimento operário no Brasil. Os sindicatos mais importantes do Rio de Janeiro e São 

Paulo foram dominados pelos imigrantes, situação esta que culminou nas greves operárias 

de 1917 (São Paulo) e 1918-19 (Rio de Janeiro) (MARAM, 1979).  

O que se viu no Brasil no final do século XIX foi uma abordagem, do ponto de 

vista marxista, bastante superficial, uma mistura de perspectivas positivistas e 

abolicionistas ligadas às camadas médias urbanas e militares. Segundo nos relata Moraes 

Filho (2003), é notório o fascínio que as teorias marxistas alcançaram entre alguns dos 

intelectuais brasileiros no final do século XIX, como é o caso do jurista brasileiro Lúcio 

de Mendonça. Em seu livro datado de 1901, intitulado “Horas do bom tempo”, defende 

que: 

 
O comunismo enobrece, santifica o trabalho, suprimindo o intuito egoístico de 

acumulação da propriedade, que desaparece, como desnecessária, e suprimindo 

a ambição de dinheiro, de moeda, que, na economia da Comuna, deixa de existir 

por inútil e sem significação, pois a moeda é um título de dívida, um 

representativo de trabalho acumulado e economizado, e nada disto se 

compadece com o regime comunista (MENDONÇA, 1872, apud MORAES 

FILHO, 2003, p.24-25) 

 

Euclides da Cunha teve bastante simpatia com o marxismo, compôs movimento 

social em favor dos trabalhadores, publicou artigos em comemoração ao dia do 

trabalhador. “A vida e a obra de Euclides sempre se inclinaram por um profundo sentido 

de renovação, de espírito de justiça social, de denúncia contra a miséria e a exploração do 

homem pelo homem” (KONDER, 1959 apud MORAES FILHO, 2003, p.33). Porém, 
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associado às perspectivas positivistas e evolucionistas, suas concepções sobre o marxismo 

eram bastante superficiais e ingênuas, como podemos perceber nestes escritos: 

 
Seja qual for este regime por vir, traduza-se ele pela proteção constante do 

indivíduo pela sociedade, como pensa Spencer, ou pelas inúmeras repúblicas, 

em que se diferenciará o mundo, segundo acredita Auguste Comte – ele será, 

antes de tudo, perfeitamente civilizador. Que se passe sem lutas este dia notável. 

O socialismo, que tem hoje uma tribuna em todos os parlamentos, não precisa 

de se desenhar nas revoltas desmoralizadas da anarquia (CUNHA, 1892, apud 

MORAES FILHO, 2003, p. 31). 

 

Figuras militantes à causa operária como Vicente de Souza Silvério Fontes, Carlos 

Escobar, Sóter de Araújo, se organizaram, em 1889, em torno da confecção do “Manifesto 

Socialista ao Povo Brasileiro”, bastante influenciado pela obra de Marx, “O Manifesto do 

Partido Comunista”.  

Em 1895 é criado, em Santos, a publicação quinzenal “A Questão Social”. Não é 

por acaso que este jornal surge neste lugar, pois Santos era responsável pela exportação do 

café produzido no interior paulista, demandando uma expressiva quantidade de braços 

para o trabalho no porto e de certo modo expressava a vitalidade do capital 

mercantil/financeiro da época (vide a localização, em Santos, da bolsa do Café, instalada 

num suntuoso edifício junto ao porto). O referido jornal, de grande relevância, contribuiu 

para a organização dos operários em nível nacional através da realização de congressos, 

passeatas, panfletagens, entre outros. Tal periódico foi importante também na divulgação 

de obras e análises marxistas, tal como textos referentes às lutas operárias. 

Em 1906 houve a realização do primeiro Congresso Operário, fato decisivo que 

resultaria na criação da Confederação Operária do Brasil (COB), em 1908. Antes, em 

1892 houve uma tentativa de organização, mas que não se tivera alcançado o sucesso 

desejado. De base anarquista, a COB era formada “(...) por cerca de 50 associações 

sindicais do Rio, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, etc.” (PEREIRA, 

1976). Assim, são nos estados mais acionados pelas atividades produtivas, onde as cidades 

possuem maiores efetivos populacionais e também onde o trabalho urbano-industrial 

aparece, de certo modo, “antecipadamente”, que se criam as condições históricas e 

geográficas para a emergência de associações de trabalhadores e sindicais, capazes de 

inserir as ideias políticas revolucionárias.  

Exatamente na dificuldade de enfrentar os patrões e a represália policial, é que se 

viu a necessidade de materialização de um movimento operário mais amplo, que não se 

restringisse aos sindicatos, muitas vezes comandados pelos próprios patrões, muito longe 
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de atenderem as reivindicações dos trabalhadores. Além disso, tal organização contribuía 

significativamente para a articulação do movimento operário com segmentos fora do país. 

Isso implicava, obviamente, em aprendizado na condução das resistências trabalhistas e a 

luta contra o capitalismo. 

 

4.3. As condições externas influenciando na organização interna: as repercussões da 

Revolução Bolchevique no Brasil 

Foram enormes as repercussões da Revolução Russa de 1917 no Brasil, e em 

especial na organização das lutas populares. O mundo de então vivia aquela que deveria 

ser a última das guerras, ou seja, a Primeira Guerra Mundial, que já se encontrava, em 

1917, em seu terceiro ano. A enorme mortandade nos campos da Europa levava a motins e 

deserções militares, revoltas de populares contra os recrutamentos, greves operárias e 

obviamente a grande fortalecimento de campanhas pacifistas levadas a cabo por 

anarquistas e socialistas no chamado velho continente. No Brasil também crescia o 

movimento pacifista, e, contraditoriamente, as pressões anti germânicas, face aos 

afundamentos de navios brasileiros pelos submarinos alemães como relatado por Bandeira, 

Melo e Andrade (1967, p.40-41). 

Esta mesma guerra (1
a
 guerra mundial) que foi tão importante na deflagração da 

Revolução Russa causou muitas mudanças no território brasileiro. A necessidade de se 

produzir aquilo que não se podia importar era crescente, já que o esforço de guerra das 

potencias exportadoras e o bloqueio do Atlântico causaram desabastecimento de produtos 

dos mais variados tipos no Brasil. Soma-se a esta situação o superávit da balança 

comercial do país, face à crescente exportação de produtos agrícolas e enorme volume de 

capital disponível para a implantação de indústrias. Tais condições implicaram no 

surgimento de várias fábricas no pais, entre 1915 e 1919 cerca de 5.940 indústrias foram 

criadas, para se ter uma ideia do significado disto, nos 24 anos anteriores, tinham surgido 

6.946 unidades fabris, ou seja, viveu-se um enorme crescimento industrial e 

consequentemente, houve grande aumento do número de proletários (BANDEIRA; 

MELO; ANDRADE, 1967).  

As mais diversas categorias profissionais se organizam por todo o país e na maioria 

das vezes, sob comandos anarquistas e socialistas, inúmeras greves ocorrem, culminando 

com a famosa greve geral de São Paulo de 1917. Sobre este movimento, nos relata Nélson 

Werneck Sodré: 

[...] as prisões de operários foram numerosas; todas as sedes de organizações 

operárias foram fechadas pela polícia. A morte de um grevista, vítima da 

violência policial, provocou o alastramento total da greve, que abrangeu todas as 
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indústrias e até serviços e oficinas, em todos os ramos, tecelagem, metalurgia, 

gráfica, transportes, construção civil, lixeiros, carroceiros, fósforos, vidro, 

moagem, calçados, cerâmica, alimentícios. O movimento alcançou Sorocaba, 

Campinas, Jundiaí, Santos, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, quando os 

grevistas criaram, ao calor do movimento a Comissão de Defesa Proletária 

(SODRÉ, 1984, p. 37). 

 

No enterro do grevista morto pela polícia ocorre a maior manifestação popular até 

então vista no Brasil e durante dias se sucedem vários conflitos com a polícia nos bairros 

operários, tropas federais são chamadas em reforço. Visando o término dos confrontos, 

uma comissão de jornalistas consegue intermediar negociações da Comissão de Defesa 

Proletária, havia representantes patronais e do governo que chegaram a um acordo, com a 

vitória dos grevistas (SODRÉ, 1984). As conquistas acordadas, além de 20 % de aumento 

salarial, englobavam extensa pauta de reivindicações tais como nenhuma demissão de 

trabalhadores, direito de associação, libertação dos grevistas presos entre várias outras 

(SODRÉ, 1984). 

Com as notícias de uma revolução proletária ocorrida na longínqua Rússia, 

descortina-se uma nova perspectiva aos movimentos dos trabalhadores. Inicia-se o 

declínio da influência anarquista e vai se fortalecendo o socialismo entre os operários. 

Com o passar do tempo as conquistas de 1917 vão sendo desrespeitadas, muitos líderes 

populares são presos e deportados, sucedem-se greves e aumento de repressão, novas 

formas de organização vão sendo necessárias à classe operária. 

Nos anos de 1918, 1919 e 1920, nas inúmeras greves e manifestações é comum o 

apoio dos movimentos à Revolução Russa, inclusive por parte dos anarquistas. Ainda 

segundo Sodré: 

Sob a influência da Revolução de Outubro e pela pressão da necessidade, 

começam a aparecer novas organizações operárias e multiplicam-se os pequenos 

jornais que expressam os anseios da classe. Centros, ligas, uniões, partidos, 

surgiram nas grandes e até em pequenas cidades, organizações operárias que 

passaram a dizer-se, comunistas, maximalistas, socialistas. A Internacional 

Comunista (III Internacional ou Comintern) aprovara resolução no sentido de se 

denominarem partidos comunistas os grupos revolucionários (SODRÉ, 1984, p. 

40). 

 

Leôncio Basbaum (1986), em sua “História Sincera da República”, também 

considera que foi decisiva a influência da Revolução Socialista de novembro de 1917 na 

antiga Rússia dos Tzares (BASBAUM, 1986, p.204) na formação do Partido Comunista 

no Brasil, demonstrando a enorme importância que tal fato, tão pouco noticiado à época 

fora dos meios operários, viria a ter na vida do país. Ainda sobre a formação do PCB, o 

referido autor informa que resultou do crescimento do capitalismo, das grandes empresas 
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industriais, do acúmulo de lutas operárias e do aumento das contradições vividas no pós-

guerra. Conforme o autor: 

[...] é sobretudo nas duras condições de trabalho – salário baixo e horário de 

trabalho ilimitado, de 10 a 12 horas por dia que vamos encontrar as origens das 

primitivas organizações de luta dos trabalhadores, de cujas tradições foi herdeiro 

o P.C.B. (BASBAUM, 1986, p. 204). 

 

No entanto, somente os sindicatos já não bastavam à crescente necessidade de 

organização das massas trabalhadoras, daí a criação de instituição que fosse maior que o 

sindicato e que pudesse unir a luta dos operários não só nos momentos de maior 

mobilização, mas também no cotidiano de suas vidas, buscando a manutenção de suas 

conquistas através da inserção na vida política institucional do país. As greves e agitações 

ocorridas de 1917 a 1920 envolvem muitos milhares de trabalhadores, em diferentes 

pontos do país, e pressionaram seus militantes para uma melhor organização teórica e 

política, com um forte comando, e que direcionasse a classe trabalhadora. 

É neste ínterim que surge, em 1919, ainda que com curta existência, um primeiro 

Partido Comunista no território brasileiro (de caráter predominantemente anarquista), 

intitulado “Partido Comunista do Brasil”, conforme divulgado no jornal anarquista, A 

Plebe, e reproduzido por Pacheco (1984), o: 

 
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 

No domingo próximo passado realizou-se no Salão Internacional uma 

conferência para dar como definitivamente constituído o Partido Comunista de 

São Paulo. 

Perante avultada concorrência, três camaradas fizeram uso da palavra, expondo 

as ideias do comunismo anarquista e os modernos princípios expostos e as bases 

na nova organização que já conta numerosos aderentes. 

Muitos dos presentes inscreveram-se como sócios. A reunião terminou no meio 

do maior entusiasmo (A PLEBE, 1919 apud PACHECO, 1984, p.62). 

 

Apesar da nomenclatura, a base dessa organização era anarquista, daí a designação 

comumente conhecida “P. C. dos anarquistas”. A denominação deste partido como 

comunista era apenas fruto da irresistível influência da Revolução Soviética sobre os 

revolucionários brasileiros. “Na verdade não era nem comunista, nem mesmo um partido 

no sentido clássico do termo” (PACHECO, 1984, p. 61). Grosso modo, não havia entre a 

classe operária brasileira uma distinção clara entre o anarquismo e comunismo. 

Diferentemente do que ocorrera na Europa, neste período, no Brasil não ficou acentuada 

uma rivalidade entre anarquistas e marxistas.  

A Revolução Russa (1917) trouxera ao país inúmeras inspirações e a luta 

justificava-se pela precariedade em que se encontrava a classe trabalhadora. Os baixos 



64 
 

salários, as longas jornadas de trabalho, entre outros tantos motivos, foram decisivos para 

a organização do Partido Comunista do Brasil pelos anarquistas. Segundo Astrojildo 

Pereira:  

 
Em vez de estatutos, foram elaboradas e adotadas uma simples ‘bases de 

acordo’, à boa moda anarquista, com o item seguinte, relativo aos ‘fins 

imediatos’ do Partido: ‘promover a propaganda do comunismo libertário assim 

como a organização de núcleos comunistas em todo o país’ (PEREIRA, 1979, p. 

69). 

 

A criação deste partido em 1919, com uma clara perspectiva anarquista, teve como 

seus principais dirigentes e ideólogos, José Oiticica e Edgard Leuenroth. O programa do 

partido apresentava um projeto de transformação de vários problemas sociais, entre eles o 

sistema prisional, exército, propriedade, moradia. Tal organização partidária também 

confeccionou em seu I Congresso uma Moção aos Comunistas: 

A conferência do Novo Partido Comunista do Brasil, antes de encerrar os 

trabalhos resolve proclamar sua calorosa e entusiástica solidariedade com o 

proletário revolucionário do mundo, o qual a esta hora em luta aberta contra o 

Estado e o Capitalismo se empenha na intensa e fecunda batalha pela 

implantação do Comunismo sobre a terra, tornando-a livre para o homem livre 

(CONGRESSO do PCB, 1919 apud PACHECO, 1984, p.61). 

 

Importante documento produzido no I Congresso foi o Bases de Acordo, uma 

espécie de estatuto que organizava a militância operária, como podemos perceber no 

documento: 

 
O proletário do Rio de Janeiro, reunido em massa na praça pública e solidário 

com as grandes demonstrações dos trabalhadores neste 1º de Maio, envia uma 

saudação especial aos proletários russo, húngaro e germânico e protesta 

solenemente contra qualquer intervenção militar burguesa que tenha por fim 

atacar a obra revolucionária tão auspiciosamente encetada na Rússia (MOÇÃO. 

Apud PEREIRA, 1979, p. 58). 

 

As leituras marxistas ainda não eram bem difundidas e os feitos da revolução de 

1917 soavam mais como uma vitória ao capitalismo e o Estado burguês. Palavras de 

ordem como: “liberdade aos operários”, “fim da opressão”, “dissolução da burguesia” 

eram comuns entre seus militantes. Essa organização partidária tinha como preceito atuar 

nas disputas entre os patrões e promover a união da classe trabalhadora (PACHECO, 

1984). 

 
1º - Podem fazer parte do Partido todos os homens e mulheres residentes no 

Brasil, que estejam de acordo com o seu programa e meios de ação. 

2º - O ingresso, como sócio do Partido, vale por um compromisso pessoal de 

defender e propagar o programa feito e aceito. 
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3º - Em cada localidade do Brasil onde se constituía um núcleo do Partido, esse 

núcleo designará uma comissão encarregada dos trabalhos de secretaria e 

relações (CONGRESSO do PCB, 1919. Apud PACHECO, 1984, p. 65-66). 

 

Apesar da contradição de um grupo de anarquistas organizar um partido político, a 

estratégia era organizar o movimento operário, unificando-o em todo país. Seus 

precursores foram os maiores responsáveis para a difusão do marxismo no Brasil e a 

criação do PCB em 1922. O marxismo só se difundiria no Brasil após a Revolução Russa 

de 1917. Astrojildo Pereira (um dos fundadores do PCB de 1922) também esteve ligado ao 

movimento anarquista. Outros abandonaram o anarquismo, inclinando-se para o 

marxismo, como foi o caso, entre tantos outros, de Otávio Brandão, Everardo Dias, 

Afonso Schmidt (PACHECO, 1984). 

 

4.4 Comunismo num território de grandes transformações: a fundação do PCB em 

1922 

O Brasil do início da segunda década do século XX vivia grandes mudanças que 

apontavam para o esgotamento da estrutura até então vigente no país. Novos personagens, 

que cresciam numericamente na sociedade de então buscavam formas de expressar seus 

interesses. As cidades viviam um aumento de sua relevância política, o aumento das 

indústrias e consequentemente, da classe operária, o crescimento também da vida 

intelectual que ocorria com o aumento da vida urbana era evidente. A isto tudo se somava 

a estruturação do exército nacional, que acarretava na ampliação de um grupo social novo, 

a jovem oficialidade em início de carreira que, se não eram oriundos da elite econômica do 

país, acabavam integrando a elite intelectual, pois por força da profissão, tinham de ter 

escolaridade muito acima daquela da população brasileira. Trabalhadores, intelectuais, 

classe média urbana e jovens militares não se viam representados nas práticas políticas 

oligárquicas e profundamente conservadoras que dominavam o país há séculos. Não se 

trata de coincidência tantos movimentos ocorrerem no Brasil desta época, contribuindo 

para a fundação do PCB, em 1922. 

A década de 1920 foi, sem dúvida, significativa e suas inúmeras agitações 

culminaram na denominada Revolução de 1930 que tinha como força política romper com 

o arcaísmo da então “Velha República”, até a promulgação da Constituição de 1934 

(GOMES, 1998; HOLANDA, 2004). O ano de 1922 certamente se configurou num dos 

mais importantes na história do Brasil. Após a instauração da república, a influência das 

teorias positivistas e evolucionistas europeias, a negação de alguns personagens em 
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denunciar o atraso brasileiro e o ataque às elites oligárquicas agrárias, promoveu intensas 

revoltas e movimentos no país (FAORO, 2000). 

Já fizemos referência aos movimentos sociais urbanos, à imigração europeia e ao 

crescimento das indústrias. Atrelado a isso, o questionamento que começara a ser feito era 

repensar o atraso em que o país mergulhava e aniquilar os vestígios que o passado colonial 

ainda impunha à nação. O objetivo era dissipar a disposição brasileira de ser uma 

economia eminentemente agrária e se tornar uma sociedade urbana. 1Para tal, a Europa 

era tida como exemplo de progresso e avanço, a salvação para o país seria o 

branqueamento e a introjeção de uma perspectiva estética europeia. A própria criação da 

Academia Brasileira de Letras, em 1896, representava o fim do romantismo e 

referendando a ideia de que “[...] aquilo que é estrangeiro é superior ao nativo, o que 

correspondia ao culto da forma perfeita” (CANDIDO, 1965, p. 143). 

Num ano marcado por inúmeras agitações, 1922 também ficaria marcado pela 

Semana da Arte Moderna, ocorrida entre os dias 11 e 18 de fevereiro, tendo como 

idealizador o pintor Di Cavalcanti. Mesmo considerando que havia inúmeras tendências 

entre os seus participantes, tal evento que só seria reconhecido posteriormente, tivera 

bastante influência do cubismo, do futurismo e do expressionismo. Participaram da 

semana os artistas Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Anita Malfatti, Mário de 

Andrade, Heitor Villa-Lobos, entre tantos outros. 

Contrapondo a esta estética eurocêntrica é que atuariam os ideólogos da Semana de 

Arte de 1922 e o conceito de arte passa a ser reelaborado. O sentido do agir moderno 

deveria sempre estar no campo do efêmero, uma abstração. Desse ponto de vista, os 

modernistas de 1922 defendiam a criação de uma arte que expressasse as características do 

povo brasileiro, nacionalista, mas não ignorando completamente elementos externos. O 

discurso estava no sentido de haver uma comunhão da cultura brasileira relacionadas com 

perspectivas estéticas estrangeiras.  

A profundidade da argumentação da vanguarda de 1922 exaltava a tradição 

linguística no que concerne à literatura e propriamente ao cotidiano do brasileiro. No 

campo da escrita uma narrativa popular, próxima ao jeito brasileiro, marcada pela 

independência artística e que representasse genuinamente o gosto pela brasilidade. O 

movimento de 1922, enfim, representou uma resistência à cultura conservadora brasileira. 

Este trabalho não tem a pretensão de aprofundar tal temática, mas, antes de tudo, situar os 

diferentes grupos, ainda com reivindicações distintas, se organizaram com a 

intencionalidade de repensar, dar um novo rumo ao país.  
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Na ausência de legislação que regulasse a existência de partidos políticos, foi o 

PCB registrado como sociedade civil, tendo no Diário Oficial da União, em sua edição de 

07 de abril de 1922, às páginas 69-70, na seção destinada a Sociedades Civis, sido 

publicado um extrato de seu estatuto. Neste extrato constavam entre outras, o propósito 

partidário de organizar o proletariado com vista a tomada do poder e transformação da 

sociedade capitalista em sociedade comunista, bem como de ser o PCB integrante da 

Internacional Comunista. Também no ano de 1922 ocorre uma série de rebeliões militares 

em diferentes pontos do território nacional, culminando com o mais conhecido destes 

episódios, o levante do Forte de Copacabana. Não tendo este trabalho, evidentemente, a 

pretensão de aprofundar na análise da atuação dos militares na vida do Brasil, tornam-se 

necessárias aqui breves considerações sobre o tema. 

De acordo com o demonstrado por João Quartim de Moraes (1991), quase não 

existia, no Brasil do início do século XX, carreira intelectual profissional. O país ainda 

não possuía Universidades, sua imprensa era incipiente e as carreiras jurídicas, na sua 

quase totalidade estavam controladas pelo mando das oligarquias agrárias dominantes e 

em função disto: 

 

A carreira das armas, num tal contexto semifeudal, constituía uma das poucas, e 

sem dúvida a mais importante, que se abria para os jovens sem fortuna nem 

padrinhos. Daí a larga permeabilidade dos oficiais e mais ainda dos alunos das 

escolas militares às ideias políticas e valores culturais que julgavam – no mais 

das vezes ingenuamente - como os mais avançados de seu tempo, e que lhes 

forneciam uma perspectiva crítica sobre uma sociedade que contestavam. Daí 

também seu duplo diletantismo, enquanto militares e enquanto intelectuais 

(MORAES, 1991, p.74). 

 

Buscando uma melhor compreensão da composição do Exército brasileiro, 

recorremos a Carone (1975): 

O fenômeno do tenentismo ainda não foi bem estudado, devendo ser 

correlacionado aos problemas da classe média. Num país em que as 

oportunidades de vida eram difíceis e os estudos e carreiras liberais 

representavam um peso monetário, o Exército continuava a ser o refúgio de uma 

classe sem recursos. É assim que os nossos oficiais são de origem simples, de 

pais comerciantes, funcionários e pequenos fazendeiros, conquistando 

democraticamente os postos pela capacidade e não pela posição social. Além do 

mais, o seu recrutamento era feito em todo o Brasil, dando oportunidade de 

comparar a situação e a corrupção geral (CARONE, 1975, p.38). 

 

Desde o término da Guerra do Paraguai, o Exército vinha sendo desmobilizado, 

seu efetivo era gradativamente reduzido e sua dotação orçamentária também diminuída. 

Seu desaparelhamento era evidente, suas tropas pouco profissionalizadas, chegando ao 

absurdo que boa parte dos oficiais só necessitasse estarem presentes nos quartéis em 
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vésperas de recebimento de soldo. Tais situações ficam evidenciadas em diferentes autores 

como Carone (1975), Sodré (1979) e Moraes (1991). 

Outro grande problema que os militares enfrentavam era a existência das Guardas 

Nacionais, verdadeiros “exércitos” que cada estado da federação possuía, com respaldo 

legal, que refletia o poder local e regional da aristocracia agrária, tendo cada estado não só 

poder econômico e político, mas também militar. Em face destas debilidades, tanto à 

direita quanto à esquerda, surgiam movimentos dentro das tropas buscando a superação 

desta situação. Além das reivindicações específicas oriundas da necessidade técnicas, 

eminentemente profissionais dos militares brasileiros, os mesmos, como informado nos 

autores acima citados, posicionavam-se tanto à direita, como os chamados “jovens turcos” 

quanto à esquerda, no caso dos “jacobinistas” sobre assuntos de interesse geral do país. 

Na sucessão presidencial de Epitácio Pessoa (presidente da República entre 1919 e 

1922), radicalizam-se as posições, com a publicação na imprensa, de carta forjada, na qual 

o candidato Artur Bernardes atacava de forma grosseira o Marechal Hermes da Fonseca, 

ídolo das casernas. Por mais que se denunciasse ser falsa a carta, houve grandes protestos 

do Clube Militar, que era o principal canal de expressão da oficialidade do Exército da 

época. 

Desavenças regionais, por todo o país vinham demonstrando que mudanças teriam 

que logo ocorrer, nem mesmo as oligarquias conseguiam se manter coesas. Em 1921 já 

havia ocorrido na Bahia graves conflitos, inclusive armados entre setores da classe 

dominante. Em 1922, o governador do Maranhão é deposto pela polícia, o mesmo quase 

ocorre no Pará, instabilidade também havia nos governos do Piauí, Alagoas, Santa 

Catarina e Ceará. 

Em Pernambuco, além de os conflitos terem sido mais graves, tiveram participação 

popular como Edgard Carone (1975) relata: 

 
Pernambuco era um grande centro onde os problemas sociais eram tensos; onde 

a Federação Regional do Trabalho existia desde 1914; onde Cristiano Cordeiro e 

Joaquim pimenta eram líderes que tinham evoluído do anarquismo ao 

comunismo; onde greves eram dirigidas pelos anarquistas e comunistas, entre 

elas a da Great Western; onde Pimenta, um ano antes, dirigira coligação contra o 

próprio governador Severino Pinheiro, numa união de anarquistas, comunistas, 

liberais e conservadores (CARONE, 1975, p. 36). 

 

Nas ruas de Recife enfrentam-se à bala policiais, jagunços, populares e tropas do 

exército mandadas pelo governo central. Do Clube Militar, Hermes da Fonseca se 

pronuncia publicamente, conclamando as tropas federais de intervenção em Pernambuco a 
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se amotinarem. Epitácio manda prender o marechal Hermes por 24 horas. Nas obras de 

Carone (1975), Sodré (1979) e Moraes (1991), torna-se evidente que pouco se conhece 

sobre os preparativos para o movimento de 1922, mas o fato é que, em 05 de julho o Forte 

de Copacabana dispara seus canhões, iniciando a luta que teria apenas a adesão de 

algumas guarnições do estado do Rio de Janeiro e de tropas do Mato Grosso. Após algum 

combate de artilharia, o governo envia emissários exigindo a rendição da tropa rebelde. A 

grande maioria se rende, mas um pequeno grupo continua resistindo. Nas palavras de 

Carone (1975) a sublevação termina da seguinte forma: 

 
Epitácio manda tropas de terra, mar e ar bombardearem o Forte, antes que este 

atirasse sobre a cidade. Tropas selecionadas cercam por terra e os canhões do 

encouraçado S. Paulo bombardeiam, ajudados pelos aviões. Vendo insustentável 

a situação, os defensores, que simbolicamente já tinham repartido em 28 

pedaços a bandeira nacional, abandonam o Forte, fugindo 10 dos 27 ocupantes 

pelos matos e adjacências. Os restantes vão pela praia de Copacabana, 

aumentando seu número com a adesão do civil Otávio Correia, turista e simples 

espectador dos acontecimentos (CARONE, 1975, p. 41). 

 

Com o tiroteio que se segue, morrem 16 dos revoltosos, sobrevivendo dos 18 do 

Forte de Copacabana, mesmo que feridos, apenas os tenentes Siqueira Campos e Eduardo 

Gomes. Artur Bernardes é empossado Presidente da República em novembro de 1922 e 

mantém o Estado de Sítio que havia sido decretado pelo Congresso em julho. As 

oligarquias ainda governavam e os movimentos populares continuavam sendo questão de 

polícia. 

 

5 Considerações finais 

O surgimento do Partido Comunista Brasileiro, em 1922, nos demonstra as 

inúmeras transformações que o país estava sofrendo na composição política, cultural, 

social e produtiva (no final do século XIX e início do XX), como o início da 

industrialização e consequente proletarização da população (sobretudo dos europeus 

recém-chegados ao país), bem como a disseminação de novas ideias (socialista, anarquista 

e posteriormente comunista) no território. Neste sentido observamos a crescente 

articulação política dos trabalhadores através de lutas sindicais, deflagração de diversas 

greves, criação de periódicos, entre outros, para o combate da exploração que tal classe 

social sofria. Portanto, a fundação do Partido Comunista Brasileiro (cuja Revolução Russa 

teve papel inegável para a afirmação de um pensamento comunista sob as ideias 

anarquistas) evidencia a necessidade de maior articulação política dessa classe social, na 

buscam melhores condições de representação institucional dos trabalhadores.  
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TOSTÓI, O ESPELHO DA REVOLUÇÃO RUSSA: AS IDEIAS 

REVOLUCIONÁRIAS DE LIMA BARRETO. 

 

Danilo Henrique Faria Mota
13

, UFU 

 

Resumo 

O presente artigo é um estudo comparativo do pensamento do escritor russo Tolstoi e do 

romancista brasileiro Lima Barreto. O objetivo é analisar os cem anos da Revolução Russa 

sob a ótica dos escritos políticos produzidos por ambos os escritores. Na Rússia, os 

escritos de Tolstoi durante a preparação da Revolução, serviram de inspiração e 

combustível para a interpretação das contradições sociais em que se colocava a vida 

camponesa russa no fim do século XIX. No Brasil, Lima Barreto demonstrou simpatia ao 

comunismo russo na imprensa brasileira. A metodologia adotada foi à análise dos textos 

publicados pelo escritor brasileiro, no periódico carioca ABC (1915-1934), com destaque 

de dois artigos, No ajuste de contas (1918) e Sobre o Maximalismo (1919). Os textos 

jornalísticos de Lima Barreto e as considerações sobre o pensamento de Tolstói sugerem 

as seguintes formulações para a compreensão do papel histórico da Revolução Russa no 

Brasil: Lima Barreto tomou uma posição militante em defesa da Revolução Russa? O 

escritor brasileiro leu Marx? Suas ideias foram revolucionárias? O trabalho apresenta ao 

leitor um panorama das correntes teóricas e ideológicas que foram receptivas entre os 

intelectuais, socialistas e anarquistas brasileiros. 

Palavras-chaves: Popular. Literatura engajada. Cultura Política.  

 

Czarismo: o atraso cultural russo  

 

Arte e Política estão próximas no cenário de uma tragédia anunciada na História da 

Rússia. O terreno fecundo das primeiras etapas da Revolução Russa evoca a participação 

dos dirigentes políticos bolcheviques, intelectuais, artistas engajados e da classe operária 

no movimento revolucionário de construção do socialismo.  

A tragédia encontrou formas de estabelecer seu triunfo no czarismo russo. O 

Império Russo na altura da Revolução faz-se sentir em circunstâncias históricas no regime 

ditatorial do czar que governava por meio de políticas de censura e repressão. Não havia, 
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no passado medieval russo a liberdade de imprensa, teatro, literatura, associação e de 

reunião.  

O czar governava o Império não apenas com a estrutura da burocracia, apoio-se 

também no Exército, na polícia e no auxílio da Igreja Ortodoxa.  Burocracia, Militarismo, 

Moral e Religião eram pilares que alimentavam o regime despótico medieval russo. O 

historiador francês Anatole Leroy-Beaulieu nos fins do século XIX, aponta o atraso 

cultural russo na crítica ao czarismo sobre a premissa que a Idade Média continua a 

vigorar na Rússia. 

Nesta Rússia, os séculos, à semelhança dos seus majestosos rios, parecem 

deslizar lentamente. Para a grande massa da nação, a Idade Média continua a 

vigorar. Lutero está ainda no seu convento e Voltaire, o amigo de Catarina, 

ainda não nasceu. A Rússia ficou no século XV, para não dizer no século 

XIII.(BEAULIEU apud ELLEINSTEIN, 1972, p.24) 

 

O Império Russo em 1914, no momento de início a primeira guerra mundial, era 

preponderantemente rural e a população ativa dedica-se ao trabalho agrícola, como 

rendeiros nas terras de grandes proprietários pertencentes à nobreza.  

As relações de servidão do trabalho em que viviam os camponeses eram 

justificadas pelo domínio do Estado, das instituições burocráticas, de latifundiários que 

mantinham a posse das terras e dos meios de produção. 

O sistema de servidão e as relações de dependência entre os senhores feudais e os 

camponeses desapareceram no plano jurídico na Rússia, apenas cinquenta e seis anos 

antes da Revolução de 1917. 

A abolição em 1861 não significou de fato o projeto duma reforma agrária, ao 

contrário a migração de camponeses para as cidades facilitou o projeto de industrialização 

e consequentemente do desenvolvimento das relações capitalistas. A transformação dos 

camponeses em operários começa a ser uma realidade em 1914. 

Entre 1861 e 1914, o aumento da população rural foi considerável, apesar do êxodo 

para as cidades, a distribuição de terras é desigual, a posse da propriedade privada está nas 

mãos da nobreza, mas o camponês russo livre sofria de falta de terras e deixava de ser 

‘uma alma’ de que o senhor feudal podia dispor a seu bel-prazer.  

Em virtude da pressão demográfica, da agricultura atrasada, da falta de terras para 

cultivar e do avanço da industrialização, a expectativa de vida dos camponeses diminuía. 

O quadro dramático da vida dos camponeses russos no começo do século XX é pintado 

em Os Vagabundos, do escritor Máximo Gorki. 
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As tentativas de Chakro para pedir pão nas aldeias não davam nada... 

Esbarravam em toda a parte com um seco “Tu estás a mais”; era uma grande 

verdade. É de constranger a quantidade de gente que procurava um bocado de 

pão naquele terrível ano. (GORKI apud ELLEINSTEIN, 1972, p.29). 

 

A miséria, o alcoolismo, a fome, as epidemias, a mortalidade infantil acrescentava-

se o atraso cultural dos camponeses. O escritor russo Tolstoi, em o Poder das trevas, já 

anunciava na boca dos seus personagens a problemática do álcool “maldito aguardente que 

corre por toda a parte para tentar a gente”. 

 Lênin, não ignorava a situação real do atraso cultural da civilização russa no 

século XIX, escreveu: 

 

já não há, em parte nenhuma da Europa fora da Rússia, um país tão selvagem 

onde as massas populares se encontrem tão profundamente desprovidas de 

instrução, de cultura e de conhecimentos gerais. (ELLEINSTEIN, 1972, p.31) 

 

O dirigente bolchevique entendia que de fato a cultura ser na realidade reservada a 

uma ínfima minoria e as universidades controladas pela classe burguesa, realçava a 

consciência da profundidade do atraso cultural da Rússia de antes da Revolução, para 

compreensão posteriormente da construção do socialismo nesse país.  

A classe burguesa russa em 1914, já é uma realidade que se encontra subordinada 

ao capitalismo estrangeiro. A partir do século XIX, levaram a Rússia a expandir as 

fronteiras e exercer o domínio de populações vizinhas. A diversidade de nacionalidades, 

das línguas, religiões e grupos étnicos eram alvo da opressão e dominação colonial dos 

czares, causando conflitos sangrentos. 

A repressão, a centralização burocrática e a política de russificação que os czares 

praticaram serviam de alimento para as contradições internas do imperialismo russo em 

colocar os diversos grupos étnicos na posição de inferioridade, expandindo 

consequentemente a política do antissemitismo. 

O desenvolvimento das relações pré-capitalistas na Rússia se deu de forma trágica. 

O discurso dominante dos países dominantes gerou um debate intelectual da consciência 

política que era preciso transformar a sociedade russa do julgo do colonialismo. A 

literatura seria o veículo de uma militância em que os escritores participariam da ação de 

intervir na realidade de seu país para emancipação humana das mazelas da civilização 

autoritária.  

  

Tolstói, o vidente do corpo. 
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A intelligentsia da cultura russa não esconde a mediocridade intelectual decorrente 

da censura e repressão da política czarista. A literatura russa ocupa espaço no mundo a 

partir do século XIX. Puchkine, Dostoievski, Gogol, Tolstói, Tchekhov, Turgueniev, 

Gorki, Rimski-Korsahov, Borodine, Glinka, Tchaikovski, Mussorgsji, são artistas e 

intelectuais engajados para combater o vácuo intelectual herdado dos anos de 

autoritarismo. 

Tolstói foi uns dos escritores que se lançou na militância para denunciar as mazelas 

da política de privilégios do sistema ditatorial czarista. Sua literatura deve ser vista no 

curso normal de sua existência no trabalho intelectual, de 1850 até 1910, data de sua 

morte.  

O debate nacional e cultural da obra de Tolstói é uma crítica da arte dominante e 

da religião institucional. A linguagem e as escolhas estéticas são para o escritor, o estudo 

de questões sociais, como romancista Tolstói não abriu mão das ferramentas de 

observação, do ser humano, de seus gestos, suas paixões e suas intenções.  

O escritor russo formulou teorias estéticas sobre a função social da arte e da 

literatura se tratando do meio de comunicação dos sentimentos entre os seres humanos no 

espírito de sua época. Ele reconhece que a arte é um instrumento de transmissão de 

valores, e reivindica a autonomia para arte. A crítica toistoiana é que a obra de arte abre 

espaço para a manipulação e autoritarismo, sendo a fonte legitimadora das desigualdades 

sociais de caráter classista de consumo, na tentativa de reprodução da estrutura dominante 

da sociedade.  

Tolstói considerou o papel histórico da arte, lançou taticamente para seus leitores, 

o peso da responsabilidade na interpretação da obra de arte, recusou o leitor passivo 

privilegiado na posição de observador. O escritor examina a sociedade russa e amplia com 

lentes de aumento a crise no sistema conjugal, familiar, cultural e social. 

A obra tolstoiana carrega a disciplina da assiduidade visual, ele analisa e descreve 

com clareza as feridas da vida urbana e rural, em pinturas a provocar em nós um 

sentimento de horror e revolta. As narrativas orais populares, a prosa são experimentos 

que Tolstoi mistura em sua literatura, permeadas pelos princípios do realismo, idealismo, 

naturalismo e misticismo. O escritor chegou a declarar em carta sobre o oficio de escrever 

“Nosso ofício é horrível. Escrever corrompe a alma”. 

Tolstói é um russo da velha Rússia, para os russos contemporâneos é de acordo que 

o escritor era uma encarnação maravilhosa do espírito russo, o gênio russo. O crítico 
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literário russo Merejkosky, o nomeou como o grande vidente do corpo. Thomas Mann 

considerou o caráter corporal da obra de Tolstoi em dois mundos e dois níveis: a saúde e a 

doença, a alma e o corpo. O escritor alemão levantou a hipótese que onde há psicologia 

começa logo a patologia, o mundo da alma é a doença e o mundo da saúde é do corpo. 

Podemos considerar para o leitor ocidental, a descoberta das formas, do 

pensamento, e do método ou a falta de método da literatura de Tolstói. O escritor procurou 

retornar as raízes populares no refazer da trajetória histórica de seus camponeses no 

mundo do trabalho. Tolstói buscou como escritor, pensador, teórico e contador de 

histórias, anunciar aos trabalhadores a próxima renovação da terra e do fim de todas as 

misérias humanas. 

A terra, os campos da vida, da natureza são para Tolstói o curso normal e 

providencial para a vida humana. O artista fala que todo o resto é artificial, distorção e 

corrupção do homem. O militante argumenta sua repulsa para as cidades, sua antipatia 

para a vida urbana e toda a civilização moderna complexa. Tolstói é um rural, assegurando 

que na Rússia, uma questão urgente e primordial é a terra para os camponeses. Ele se 

dedicou a afirmar que o fim dos males da civilização seria abolir toda a propriedade 

privada, a distribuição de todas as terras da Rússia aos camponeses que cultivam seus 

braços.  A questão da terra para o escritor era uma questão moral do que uma questão 

econômica.  

A questão da reforma moral e cultural é recorrente na obra tolstoiana, o escritor se 

orientava na renovação interior do ser humano e da humanidade. Tolstói aguardava a 

transformação da Rússia, e chegou afirmar que Igreja, Estado e Civilização são apenas 

ídolos ocos, condenados pro Cristo e os profetas.  

A substituição do ideal para o real foi suficiente para encomendar a obra de Tolstói 

como portal- voz da classe camponesa. O escritor resistiu à própria experiência moral e 

lançou em seu tempo as sementes espirituais de fantasia dos camponeses na obra nacional. 

Lênin escreve sobre a importância da obra do escritor para o ideal da Revolução Russa, 

“Tolstói é grande como porta-voz das ideias e estados de espírito que se formaram em 

milhões de camponeses russos na altura da aproximação da Revolução Burguesa na 

Rússia”. (LÊNIN, 1984, p.366).  

Para Lênin, o trabalho artístico de Tolstói, representou à sua maneira, a mesma 

importância mundial da Revolução Russa, na época de preparação da revolução num dos 

países oprimidos pelos feudais. 
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E Tolstoi não criou só obras de arte que sempre serão apreciadas e lidas pelas 

massas, quando estas tiverem criado condições humanas de vida, derrubando o 

jugo dos latifundiários e capitalistas, soube transmitir com uma força notável o 

estado de espírito das amplas massas, oprimidas pelo regime atual, descrever a 

sua situação, exprimir o seu sentimento espontâneo de protesto e de indignação. 

(LÊNIN,1984, p. 35)  

 

A interpretação de Tolstói precisamente do movimento camponês de massas, 

significou um passo em frente ao desenvolvimento artístico de toda humanidade e da luta 

contra o regime social que condenou os camponeses a miséria, a ignorância, ao 

embrutecimento e a um trabalho de servidão.  

Engajamento, Protesto e Denúncia seguem a linha de ação nas obras de Tolstói, 

pelo ponto de vista da classe e seu papel político na luta pela libertação das massas da 

exploração. O engajamento do artista, a denúncia contra o capitalismo, o reflexo das 

contradições sociais e das tradições históricas presente nas obras do artista engajado, 

sugere ao leitor o avanço cultural de uma herança deixada para a humanidade. 

 

As inspirações de Lima Barreto 

 

A aproximação entre Rússia e Brasil, de certa maneira, se deu pela divulgação de 

escritores, artistas e políticos russos no cenário político e cultural brasileiro. Tobias 

Barreto divulgou as ideias do socialismo utópico de Herzen; Machado de Assis foi leitor 

de Gógol; Graciliano Ramos lia Dostoiévski;  Máximo Gorki influenciou Jorge Amado e 

em Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa vem-se traços de Tolstói.  

A Revolução Bolchevique tivera repercussão no Brasil, através de uma nova 

difusão da teoria marxista entre a intelectualidade e pela simpatia ao comunismo russo que 

demonstrava o escritor Lima Barreto na imprensa brasileira. 

O escritor carioca Lima Barreto, em 1915, inicia o combate contra a ideologia 

burguesa frente ao desenvolvimento do capitalismo estrangeiro no país. Em artigo para o 

jornal Correio da Noite, escreve – “o nosso regime atual é o mais brutal plutocracia, é da 

mais intensa adulação aos elementos estranhos, aos capitalistas internacionais, aos agentes 

de negócios, aos charlatães tintos com uma sabedoria de pacotilha”. (BARBOSA, 1964, 

p.243). 

O Brasil, o predomínio oligárquico, traduz no plano concreto, a política da classe 

senhorial e escravocrata, que se estende desde a derrota do florianismo até o fim da 

primeira Guerra Mundial.   
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Durante a guerra mundial (1914-1918), e após a Revolução Russa, no Brasil, os 

anarquistas começam a se organizar nos sindicatos e jornais. As ideias de Proudhon, 

Bakunin e Kropotkin deixaram raízes na utopia libertária de militantes sindicais, pequeno-

burgueses e operários de formação anarquista.  

Meses antes da Revolução Russa, em julho de 1917, o Comitê de Defesa Proletária 

promoveu a construção da greve geral na capital do Estado de São Paulo. As greves de 

1917, 1918 e 1919 no país, confirmaram o amadurecimento político do movimento 

anarquista, por meio de uma nova classe presente no quadro político, a classe operária. 

No Outubro de 1917, o Brasil se preparava para declarar guerra à Alemanha, e 

Lima Barreto anunciava “o maior crime da humanidade”. Com a guerra mundial de 1914, 

o quadro político na Rússia e no Brasil se agravou, gerando a crise do poder da nobreza e 

da burguesia russa, enorme crise econômica, o declínio da oligarquia brasileira, forte 

repressão à classe camponesa, operária e sucessivos conflitos agrários.  

A realidade brasileira e russa se assemelha pelo monopólio político das terras 

improdutivas nas mãos dos latifundiários. Para Tolstói e Lima Barreto a luta pela abolição 

da propriedade de terra era um dever que nem o indivíduo e nem a sociedade têm o direito 

de fugir. A respeito do caráter da função social da propriedade, Lima Barreto anuncia:  

A propriedade é social e o indivíduo só pode e deve conservar, para ele, de 

terras e outros bens, tão-somente aquilo que precisar para manter a sua vida e de 

sua família, devendo todos trabalhar da forma que lhes for mais agradável e o 

menos possível, em benefício comum. (BARRETO, 1918, apud DE FARIA, 

PINTO, 2012, p. 55) 

 

Os tempos da servidão e escravatura brasileira, os latifundiários haviam 

convencido que a propriedade privada é um artigo de fé, inviolável e sagrada. O cenário é 

catastrófico: fazendas abandonadas e improdutivas, os proprietários não se animavam a 

desenvolver plantações, a terra era vítima da especulação imobiliária.  

Lima Barreto toca na ferida ao tratar o problema agrário brasileiro, e como ajuste 

de contas, expõe nos jornais sua denúncia contra a burguesia e o capitalismo. Inspirado 

nas ideias da Revolução Russa, o escritor escreve inúmeros artigos, que foram publicados 

no periódico carioca ABC (1915-1934), ele escreve, em 11 de maio de 1918, o artigo ‘No 

ajuste de contas’, uma espécie de plataforma que tacharam de manifesto maximalista, em 

que o autor propõe diversas medidas de caráter político, econômico e social. 

O escritor sugere colocar em prática quatro medidas para ser iniciada no Brasil, 

uma Revolução Social: a) a supressão da dívida interna, cessar os pagamentos de juros e 
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impostos; b) confisco dos bens das ordens religiosas; c) extinção do direito de testar e da 

revisão dos fundamentos da propriedade; d) estabelecimento do divórcio completo. 

A luta do escritor com o alcoolismo, não faz desistir de comparecer as colunas do 

periódico.  Citando José Ingenieros, assim definiu Lima Barreto o maximalismo: “a 

aspiração de realizar o máximo de reformas possíveis dentro de cada sociedade, tendo em 

conta as suas condições particulares”. (BARBOSA, 1964, p.251) O termo maximalismo, 

ou maximalistas, por uma confusão de tradução no Brasil, foi usado para fazer referência 

aos bolcheviques russos. 

Numa crônica, de 17 de abril de 1920, ‘Memórias da Guerra’ – Lima Barreto 

referiu-se a Lênin “o grande homem do tempo que preside, com toda a audácia, uma 

grande transformação social da época”. (BARRETO, apud BANDEIRA, 1980, p.235). 

. 

A compreensão de Lima Barreto, sobre o caráter de classe do Estado, dizia:  

O Estado atual é o dinheiro e o dinheiro é a burguesia que açambarca que 

fomenta guerras, para aumentar os impostos e empréstimo, de modo a drenar 

para as suas caixas fortes todo o suor e todo o sangue do País, em forma de 

preços e juros de apólices. (BARRETO, apud BANDEIRA, 1980, p.235). 

 

Ainda sobre o debate de classes, o jurista brasileiro Rui Barbosa, em Conferência 

na Associação Comercial do Rio de Janeiro, no dia 8-2-1919, se ocuparia da Revolução 

Russa ao declarar: 

Não me agrada, senhores, aqui, esse nome de classes. Quisera vê-lo banir da 

linguagem política, numa democracia onde me parecem ter lugar essas 

expressões de graduação e antagonismo. Como classes, numa sociedade 

nivelada, onde os próprios vestígios da escravidão se vão diluindo na fusão de 

todas as raças!. (BARBOSA, apud BANDEIRA, 1980, p. 199). 

 

 

A posição de Rui Barbosa demonstra sua falta de visão histórica e sensibilidade ao 

curso das lutas políticas. A classe operária brasileira viveu a insensibilidade moral 

burguesa, na tentativa de alienação, e na posição da classe dominante sobre a tarefa de 

monopolização das terras, do enriquecimento, protecionismo, aumento de impostos sobre 

gêneros de primeira necessidade no intermédio das leis republicanas oligárquicas. 

Por fim, Lima Barreto, romancista de ideias revolucionárias compreendeu as 

contradições sociais e não deixou de denunciar a ganância da classe burguesa e as mazelas 

das relações capitalistas pela exploração do ser humano por outro ser humano. 

 

A vida do homem e o progresso da humanidade pedem mais do que dinheiro, 

caixas-fortes atestadas de moedas, casarões imbecis com lambrequins vulgares. 
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Pedem sonho, pedem arte, pedem cultura, pedem caridade, piedade, pedem 

amor, pedem felicidade; e esta, a não ser que se seja um burguês burro e 

intoxicado de ganância, ninguém pode ter, quando se vê cercado da fome, da 

dor, da moléstia, da miséria de quase toda uma grande população.  (BARRETO, 

1918, apud DE FARIA, PINTO, 2012, p. 110) 

 

 

Considerações Finais 

 

O ano de 1917 foi decisivo para consolidação do movimento operário russo e 

brasileiro na consciência de classe.  A arte e literatura são alimentos para enriquecer as 

ideias revolucionárias de emancipação do ser humano, em cenário de lutas trágicas e 

melancólicas. Tolstói e Lima Barreto, escritores de sua época, trouxeram os elementos que 

julgaram necessário para transmitir os sentimentos perturbadores da exploração da terra e 

do acúmulo desigual de riqueza.  

A vida para os escritores não se resume na especulação do dinheiro, no atestado da 

mercadoria, a vida pede sonhos, pedem arte e pedem cultura. A fome, a miséria, a moléstia 

são alimentos sádicos para desenvolvimento cruel do capitalismo. 

E finalmente, já dizia Lima Barreto, ‘nós, os brasileiros, devemos iniciar a nossa 

Revolução Social’, e com grito de guerra para espantar todo o mal que está no capitalismo, 

termina o autor inspirado nas ideias revolucionárias, dá o grito de independência “Ave 

Rússia!”. 
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A CRISE DA DEMOCRACIA CAPITALISTA E O FIM DA HISTÓRIA PÓS-

URSS: AS LIÇÕES DA REVOLUÇÃO RUSSA 

 

Fernanda Duarte Belisário
14

,  Aldo Duran Gil
15

, UFU 

 

1 Introdução 

 O fim da União Soviética na década de 1990 consagrou superlativamente a tese de 

que o capitalismo ocidental teria alcançado a essência do regime político democrático 

através do domínio político americano. A confiança na democracia representativa teria 

incorporado densidade ideológica ao discurso liberal capitalista, transformando a defesa 

das instituições representativas em apelo histórico para a identidade americana, usada 

inclusive para a atuação política expansionista; produzindo por meio da guerra uma 

ilógica sociedade “pan-democrática” de valores libertários americanos. De acordo com 

Perry Anderson na obra A Política Externa Norte-Americana e Seus Teóricos (2015) essa 

questão acompanha a história americana desde os fundadores, através da crença no 

esplendor territorial, moral e político dos EUA. Essa concepção falsamente progressista 

em relação à democracia e ao ocidente teria contribuído para o surgimento de teorias sobre 

o fim da história; instituindo como horizonte de toda a humanidade a lógica da 

representação política e da divisão de poderes; desconsiderando o caráter expansionista do 

modo de produção capitalista e a sua associação estrutural com o Estado em diferentes 

regimes políticos. A tese do fim da história ignora a relação dos EUA com as diversas 

ditaduras vigentes na África e America Latina, justamente no mesmo período em que a 

democracia deveria ser, segundo os discursos dos americanos, o verdadeiro estandarte das 

políticas soviéticas. A democracia capitalista, tal como defendida pelo americanismo, 

indevidamente fortalecida pelo conceito de totalitarismo, iria compor um importante 

alicerce ideológico de crítica ao planejamento estatal e à participação das massas e dos 

trabalhadores na política; desvalorizando as inúmeras conquistas da URSS que deveriam 

ter sido reconhecidas, mesmo após retrocessos e complexas reviravoltas. Dessa forma, a 

ideia de crise da democracia, extensamente propagandeada na contemporaneidade poderia 

se apresentar como uma crítica à ideia de correspondência lógica entre o capitalismo e a 
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democracia, entretanto, as diferentes teses sobre a crise da democracia e a utilização 

arbitrária dos argumentos que supostamente ocasionariam as crises, tendem a questionar 

de maneira geral, apenas a capacidade administrativa do executivo em relação à 

participação política das massas.  

 A ideia de crise da democracia tão repetida nas inúmeras análises políticas e 

sociológicas da produção contemporânea busca entender as transformações empreendidas 

nos últimos cinquenta anos que resultaram em mudanças institucionais profundas e novas 

disposições políticas para a luta de classes. Inúmeros processos se relacionam diretamente 

com essa perspectiva, tais como o aumento da desigualdade no mundo, a crise ecológica, a 

centralização das pautas políticas, a precarização do trabalho, o desmonte de direitos, a 

expansão dos mercados mundiais, a supremacia de órgãos não eleitos no caso da Europa, a 

suposta impotência do Estado enquanto órgão regulador e a baixa participação política das 

maiorias. As transformações que descendem da década de 1970 e a gravidade da crise 

financeira de 2008 mostrou os limites das políticas de crescimento e redefiniu os 

significados geográficos para a desigualdade, chamando a atenção dos cientistas para a 

ineficácia da democracia no que diz respeito à possibilidade de mudança.  

 O surgimento de movimentos como o Occuppy Wall Street, Movimiento 15M, 

Democracy Real Ya! que questionam a legitimidade da democracia contemporânea e o 

aumento das desigualdades, ao mesmo tempo em que demandam mais controle sob as 

transações financeiras e a implementação de direitos básicos universais como “acesso a 

habitação, ao trabalho, a cultura, saúde, educação, participação política, ao livre 

desenvolvimento pessoal, e o direito ao consumo dos bens necessários para uma vida 

saudável e feliz”
16

, redimensionaria a importância da democracia como forma de 

participação política e popularizaria a ideia de crise da democracia. A crítica à 

insuficiência da democracia como forma de governo do povo e a insuficiência do voto 

como canal de comunicação e realização de direitos compôs a pauta central desses 

movimentos, assim como as propostas de reforma política, financeira, trabalhista e 

ambiental. O movimento Occuppy Wall Street
17

 questiona a importância dos mercados 

financeiros e corporações multinacionais em relação aos processos democráticos, além de 

apontarem para as responsabilidades do Wall Street no colapso econômico de 2008. Da 
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mesma forma, o Movimiento 15M
18

 propõe uma reforma política com adoção de lista 

aberta e assentos proporcionais ao número de votos, atenção aos direitos básicos e 

mudança da lei hipotecária, reforma fiscal, luta contra a corrupção, a nacionalização dos 

bancos resgatados pelo Estado e a fiscalização dos mercados financeiros, dentre outras 

questões. As demandas em discussão expressavam a necessidade do aumento da 

participação política das maiorias, cuja relevância política nos processos decisórios 

poderia resultar em mudanças significativas para o caráter das políticas publicas e socais; 

ou seja, “a criação de uma democracia real” que passasse pelo crivo das grandes maiorias 

e resultasse em ações de controle e regulamentação dos mercados. Essa perspectiva, 

essencialmente social democrata espera reformular as características da economia por 

meio da reivindicação de mais democracia. Apesar dos limites políticos dessa concepção, 

a defesa por mais democracia confronta a legitimidade da democracia liberal e a tendência 

teórica dominante que visa limitar a participação política e a atuação das maiorias nos 

processos decisórios como forma de assegurar a estabilidade política e obstacularizar a 

ação política organizada.  

 Em linhas gerais, grande parte das interpretações acerca da democracia 

contemporânea, tende a não incorporar nenhuma análise específica sobre a teoria do 

Estado. Os autores, em sua maioria adeptos do liberalismo, se concentram nas 

características formais dos sistemas eleitorais ao elaborar teorias políticas descritivas, 

focadas em metodologias operacionais (proporcionalidade das cadeiras e dos colégios 

eleitorais, legitimidade numérica da representação, etc.) capazes de consolidar eleições 

periódicas estáveis, cuja centralidade do voto redimensiona as possibilidades de uma real 

participação na política. Esse esvaziamento da teoria em termos de políticas públicas e 

análise social vêm colaborando para a despolitização da ideia de democracia. Democracia 

passa a ser considerada e defendida por esses teóricos enquanto um processo neutro, 

incapaz de contribuir para as cisões da sociedade. Essa democracia desconectada das 

inúmeras disputas de poder pelas quais perpassam a sociedade contemporânea limita o 

surgimento de análises de conteúdo qualitativo e social. Dessa maneira, pensar na 

existência de uma crise da democracia nos leva a considerar comparativamente qual a 

pertinência da democracia e a sua relação com a igualdade, liberdade e participação 

política em outros tempos históricos. Essa comparação nos leva aos distintos termos em 

que a democracia deve ser necessariamente conectada à dimensão econômica e política da 
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sociedade. O Estado enquanto organizador jurídico político concentra esses aspectos de 

forma mais clara.  

 Embora a democracia tenha se consolidado por meio das lutas trabalhistas do 

século XIX e XX, a visão mais comumente aceita de democracia tende a ignorar a 

importância desses processos no estabelecimento dos direitos políticos e no sufrágio, 

possibilitando a correspondência equivocada da democracia e do capitalismo. Essa visão 

estimulada pela influência política estadunidense e apoiada pela grande mídia, expressa 

uma significativa arma para a expansão capitalista na atualidade, na medida em que 

incorpora valores e parâmetros de desenvolvimento (civilidade e cultura) para expressar as 

instituições da democracia representativa. Apesar das incoerências relacionadas aos 

processos de democracia representativa com a ideia de governo do povo oriundas da 

democracia clássica, poderíamos relacionar uma longa lista de valores positivos capazes 

de qualificar homens e governos que aparecem na cena política como derivados da 

vigência do processo democrático.  Essa medida de valor seria resultado de uma imensa 

ofensiva ideológica do ocidente no pós-Segunda Guerra, mas também condensa uma 

miríade de significados atribuídos à democracia ao longo da história. De modo 

controverso, é possível dizer que a ideia de democracia enquanto governo do povo, 

legitimada pela ideia de soberania, ainda persiste no imaginário das pessoas, mesmo após 

as inúmeras transformações ocorridas no significado da democracia, nas formas de 

participação política e na relação entre igualdade e liberdade. Isso significa que a 

democracia tende a ser defendida enquanto valor (cultural, moral) mesmo após obter os 

seus sentidos práticos e teóricos modificados pela teoria representativa e elitista 

contemporânea; é entendida como a forma de governo que se contrapõe aos regimes 

ditatoriais e totalitários por excelência e que se confirmou por meio das contradições 

históricas entre a URSS e os EUA como a única alternativa possível. Esses valores 

democráticos geralmente relacionados à igualdade, justiça, liberdade e participação 

política ainda corporificam a defesa e o imaginário da maioria das pessoas no que diz 

respeito à democracia, mesmo quando a teoria política e os conteúdos da democracia se 

apresentam esvaziados ao longo do tempo.   

 A abrangência teórica da ideia de crise da democracia atravessa períodos históricos 

distintos e diversas vertentes da sociologia e da ciência política; e apesar das diferentes 

perspectivas apresentadas em cada uma delas, o caráter da crise é repetidamente 

justificado pelas incapacidades administrativas existentes entre a burocracia do Estado, 

indivíduo representante e indivíduo eleitor, não ultrapassando os critérios da análise 
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política para as possibilidades de correspondência lógica entre as estruturas do Estado 

burguês e do capitalismo e portanto, para a inevitabilidade de regimes políticos limitados 

na contemporaneidade. De maneira incoerente, mesmo quando a democracia é 

reconhecidamente caracterizada como um “sistema” em crise, a sua importância valorativa 

não deixa de ser explicitada. Órgãos institucionais como o Conselho da Europa
19

 discutem 

a crise da democracia em publicações políticas ao mesmo tempo em que fornecem cursos 

específicos para a ampliação da democracia no mundo. Assim, apesar da instituição 

apresentar uma concepção desanimadora da democracia, inclusive com críticas pertinentes 

em relação à insuficiência do voto, a concepção de democracia como valor das sociedades 

humanas, das pessoas e instituições permanece no discurso. A importância desse processo 

se agiganta com o fato de a democracia ser ensinada às lideranças futuras.  

 Segundo Slavoj Zizek em artigo para o London Review of Books
20

 ao questionar o 

vai e vem crítico de uma jornalista em relação à democracia na atualidade o autor afirma 

que essa atitude incoerente corresponde ao caráter contraditório da democracia liberal 

utilizada ainda como “meta explícita ou implícita” para democratizar o capitalismo, 

enquadrar na definição das leis as empresas que poluem e exploram indevidamente, 

definir punições coerentes para a corrupção dos bancos e aumentar as formas de controle 

institucional e civil com o objetivo de modificar as características éticas da economia. Para 

o autor, o “nosso inimigo é a ilusão democrática” e a ideia de que é possível obter 

liberdade apenas na esfera política, já que a verdadeira liberdade reside na rede de relações 

sociais, e a mudança deve ser efetuada por meio da transformação das relações de 

produção. 

 

1.1 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo discutir os limites da democracia burguesa 

representativa e demonstrar a importância dos processos de autogestão política e 

econômica enquanto alternativa para a democracia burguesa e transposição do 

capitalismo. De acordo com Luciano Martorano (2012) em sua obra intitulada Conselhos e 

Democracia os conselhos teriam sido “a principal forma política de caráter popular 

                                                             
19 Relatório publicado em 2012, intitulado Democracy on the Precipice Council of Europe Democracy 

Debates 2011-2012.  

20 (http://www.lrb.co.uk/blog/2011/10/28/slavoj-zizek/democracy-is-the-enemy/). Acessado em Janeiro de 

2016.   

http://www.lrb.co.uk/blog/2011/10/28/slavoj-zizek/democracy-is-the-enemy/


86 
 

encontrada pelos trabalhadores na tentativa de construir uma nova democracia ao longo do 

século 20”. (MARTORANO, 2011, p. 49).  Os Sovietes ou conselhos, formados por 

sindicatos, comitês e milícias teriam como responsabilidade decidir a dinâmica 

institucional da cidade e aplicar essas decisões nas diversas esferas nas quais seriam 

responsáveis, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial e em momentos de total 

abandono das instituições burocráticas. A dinâmica institucional de aplicação das 

responsabilidades não estaria dividida entre poderes executivo, legislativo e judiciário e 

não passariam pelas decisões da burocracia ou governo eleito, mas deveriam ao contrário, 

espelhar a decisão direta das maiorias dos trabalhadores.  

 

2 Referencial Teórico 

   De acordo com Wolfgang Merkel em Is There a Crisis of Democracy? Can We 

Answer the Question? (2013) nenhum outro conceito dentro da ciência política e das 

ciências sociais receberia tanto destaque na contemporaneidade quanto a palavra “crise”; 

utilizada para caracterizar mudanças estruturais, processos políticos e culturais vigentes na 

atualidade. “Crise do welfare state, crise dos partidos políticos, crise dos parlamentos, 

crise da Europa, crise do Oriente Médio, crise das ditaduras e a sempre recorrente crise da 

democracia”. (MERKEL, 2013, p. 2,). Para o autor, existem três grandes debates que 

incorporam a ideia de crise da democracia e que englobam de maneira específica todos os 

elementos em discussão: crise de confiança nas elites representativas, a fragmentação e a 

hierarquização das vanguardas nos partidos políticos e as contradições entre o parlamento 

e o governo; presentes já nos textos antigos de Aristóteles, Platão e Polybios; assim como 

nos textos da modernidade com Thomas Hobbes, Tocqueville, Karl Marx e Max Weber e 

nos textos da década de 1970 com a esquerda de Jurgen Habermas e Claus Offe e os 

conservadores Crozier, Huntington, Watanuki, bem como na produção contemporânea do 

Neo-Schmittian Chantal Mouffe e na terminologia da pós-democracia de Colin Crouch. 

Para o autor, diferentemente da expectativa produzida em torno da experiência 

democrática no ocidente expressa na esfera discursiva política e cultural ou ainda no 

âmbito dos meios de comunicação; em que o desempenho da democracia oscila entre a 

valorização da cultura ocidental e a frustração política das maiorias; a teoria política, já 

teria “determinado que a democracia é inconcebível sem crise”. (MERKEL, 2013, p. 2, 

tradução nossa).  

 Segundo Merkel esse debate se fundamenta em uma concepção excessivamente 

normativa do ideal de democracia, além de recorrer a diversos elementos da atualidade 
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que também estariam em crise com o objetivo de fortalecer o argumento. A crise do 

Estado, a crise ecológica, a crise do euro, a crise da desigualdade e a crise política e 

econômica. Consideramos que é possível sintetizar as questões abordadas pelo conceito de 

crise da democracia em quatro problemáticas específicas: a relação entre as esferas pública 

e privada, a dinâmica do poder global, a ideia de democracia como valor ocidental e a 

incapacidade do Estado regular as relações entre capital e trabalho. De todo modo, só é 

possível entender a variedade de concepções da crise por meio de uma separação 

epistemológica dessas teorias. Dessa forma, podemos afirmar que elas “representam” três 

campos políticos distintos. Autores que entendem a crise como uma crise do capitalismo 

ou ainda como crise de legitimação do capitalismo, mas que reconhecem os limites da 

democracia em outros tempos históricos e encaram a social democracia keynesiana como 

um momento específico da história, representadas pelas produções de Jurgen Habermas e 

Wolfgang Streeck; autores que consideram a crise da democracia como um processo de 

apropriação da máquina estatal, do direito e da democracia para fins econômicos, 

individuais e elitistas em uma perspectiva estatista e institucional da política, se 

enquadram nessa perspectiva, de acordo com a nossa pesquisa, os autores da sociologia, 

Ulrich Beck, Zygmunt Bauman e Richard Sennett, no caso da ciência política temos como 

representantes os autores Colin Crouch, “famoso” pela sua noção contemporânea de pós-

democracia e Dino Constantini; e por último, autores que consideram a crise da 

democracia como resultado dos excessos de participação política, demandas sociais e da 

intervenção do Estado para fins distributivos em uma concepção elitista 

tecnocrática/neoliberal, compõem essa categoria os cientistas políticos Samuel 

Huntington, Michel Crozier e Joji Watanuki.  

 Segundo Crouch em seu livro Postdemocrazia (2013) a democracia atual se 

caracterizaria pelo distanciamento das premissas ideais que compunha os sentidos da 

democracia e as possibilidades práticas de sua realização nos primórdios da teoria política, 

resultando na substituição cada vez mais intensa da ideia de democracia como um modelo 

estritamente liberal: “uma forma histórica contingente, não um conceito normativo 

estipulado consensualmente por todos”. (CROUCH, 2013, tradução nossa). Para o autor a 

democracia liberal demarca os critérios de participação política das massas, restringindo-a 

a uma colaboração estritamente formal, porém institui ao lobby político as oportunidades 

reais de envolvimento nos projetos e definição de políticas governamentais, 

principalmente nas de caráter econômico, encorajando, segundo Crouch, o 

estabelecimento de uma forma de governo elitista que não se interessa pela participação 
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política dos cidadãos, movimentos sociais e políticos, evitando assim, interferências na 

política capitalista.  Diferentemente de uma real democracia em que a capacidade de 

interferir nas políticas incide diretamente na possibilidade de contribuir para a definição 

do programa político, elegendo as prioridades da vida pública. O voto seria, então, a tácita 

aceitação de um projeto político exterior às demandas das maiorias. Essa democracia 

liberal mínima é chamada pelo autor como pós-democracia e teria como fundamento o 

domínio dos políticos profissionais, a centralização das pautas econômicas e o abandono 

das pautas sociais e igualitárias. O conceito de pós-democracia pretende por meio do 

prefixo pós explicitar uma ideia de “parábola histórica”, ou seja, presume-se que vivemos 

em uma época ulterior a um período eminentemente democrático, cuja vigência histórica 

também foi precedida por um momento pré-democrático
21

.  

 Para o autor, a democracia do pós-Segunda Guerra expressa um momento 

específico de aumento da participação política e centralidade das questões sociais no 

âmbito do executivo, modificadas na década de 1970 por meio da crise petrolífera, o 

aumento da automação produtiva e o consequente aumento do desemprego, a 

diversificação dos tipos de trabalho (burocráticos e administrativos) por meio do 

crescimento da “economia imaterial” e o surgimento de novos atores políticos como as 

mulheres e os negros modificou a antiga estrutura partidária centrada na dimensão 

específica da luta de classes, mas que funcionaria na atualidade como mecanismo 

autolegitimante. Crouch tem razão ao anunciar a supremacia dos políticos profissionais e 

tecnocratas, legitimamente defendida por autores da teoria da democracia contemporânea 

e por autores da democracia moderna.  

 Joseph Schumpeter em sua obra Capitalismo, Socialismo e Democracia (1961)  

revisa a teoria da democracia e contribui de maneira crítica ao afirmar que a democracia 

não constitui uma teoria de meios e fins. Para o autor a democracia deve ser entendida 

enquanto um método institucional de escolha de lideranças políticas e os cidadãos devem 

participar da política para “aceitar ou recusar aqueles que o governarão” (SCHUMPETER, 

1961, p. 346). A competição política ente os partidos e lideranças seria requisito 

necessário à concretização da democracia, mas deve contar com um material humano de 

alta qualidade, oriundo de uma camada social rigorosamente seletiva, cujo objetivo é o de 

                                                             
21

 De acordo com Crouch “se utilizamos apenas dois conceitos – democracia e não democracia – não 

permitiremos avanços na discussão do estado de saúde da democracia”. (CROUCH, 2013, tradução nossa). 

Dessa forma, o conceito de pós-democracia pretende descrever um momento de frustração posterior a uma 

fase democrática, caracterizada pelo domínio de minorias poderosas que utilizam o sistema para a realização 

dos seus interesses. 
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se evitar a corrupção. Em suma, podemos sintetizar o novo conceito de democracia de 

Schumpeter: a democracia não passa de um método institucional de concorrência 

periódica de elites.   

 A obra de Schumpeter influenciaria a teoria da democracia contemporânea, 

paralela à produção de outros autores, tais como Robert Dahl que defende a centralidade 

do voto e a adoção de mecanismos de oposição política, ou seja, o pluralismo partidário; 

Friedrich Hayek que argumenta em prol do livre mercado enquanto fundamento para a 

democracia, pois a atuação do Estado na economia poderia conduzir a sociedade ao 

totalitarismo e Samuel Huntington que afirma que a crise da democracia da década de 

1960 estaria diretamente relacionada aos processos de reivindicação de direitos e 

igualdade, impondo um novo caráter à burocracia e às políticas públicas desequilibrando o 

orçamento nos decênios ulteriores; resultando em incapacidade governativa, déficits 

fiscais e inflação.  

 Apesar da ideia de crise da democracia contemporânea contemplar diversas teorias 

e vertentes da ciência política, podemos estabelecer que a concepção de pós-democracia é 

a mais comumente aceita para aqueles que pretendem criticar a insuficiência da 

democracia na atualidade (considerando que a teoria da democracia contemporânea 

neoliberal é a dominante), presente de maneira particular nas obras dos autores da 

sociologia política. As inconsistências em relação a uma suposta crise da democracia 

seriam o resultado de uma sistemática dissociação dos governos e dos representantes 

políticos com o verdadeiro poder, o econômico, situado fora da alçada regulatória do 

Estado, o verdadeiro poder político.  

 De que forma o imperativo da democracia interfere nas relações hegemônicas da 

contemporaneidade, já que o mesmo cenário político que é interpretado sob a retórica de 

crise da democracia, compete com a retórica do desenvolvimento pela democracia, 

mediada pelo capitalismo. Essa retórica desenvolvida mais acuradamente na guerra fria e 

no welfare state alcança o seu potencial máximo com a queda da União Soviética e 

expressa a superioridade da democracia em relação às outras formas de governo, embora a 

democracia ainda seja insuficiente, nada melhor poderia ser alcançado. Tanto os partidos 

da social democracia quanto os partidos conservadores, assim como os teóricos liberais e 

os teóricos da social democracia parecem assumir essa posição, desconsiderando as 

armadilhas do capitalismo e as disputas políticas e econômicas que o representam. Francis 

Fukuyama em seu trabalho O Fim da História e o Último Homem (1992) afirma que a 

história humana se apresenta em termos de linearidade lógica, ou seja, possui um 
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progresso histórico, e percorre determinado vetor direcional, (processo fundamental em 

movimento) que não implica desenvolvimento e felicidade humana, mas que aponta para 

um percurso.  De acordo com Fukuyama o fim da URSS e do fascismo implicaria em um 

movimento natural em direção à universalização da democracia liberal. Mesmo que as 

instituições da democracia liberal ainda não se apresentem como o melhor dos mundos, 

“essas instituições eram o ponto final do desenvolvimento histórico” (ANDERSON, 2015, 

p. 209).   

 O aumento progressivo dos movimentos fascistas e das milícias de caráter étnico-

territorial e teocrático contradizem a tese de Fukuyama demonstrando a possibilidade de 

enfrentamentos à democracia, inclusive dentro de territórios que já faziam parte do 

ocidente democrático. Entretanto é necessário reconhecer que a tese do fim da história, 

mesmo incapaz de expressar a dinâmica política da realidade tende a fortalecer o 

argumento político imperialista americano. A contradição instituída entre  

democracia/capitalismo e  autoritarismo/socialismo soviético pretende negar as 

disparidades existentes nos dois países. No que diz respeito à democracia é necessário 

recordarmos que até a década de 1960 os EUA não reconhecia os direitos civis e políticos 

de toda a sua população negra. Na contemporaneidade John Ikenberry considera que a 

política externa americana e a ordem internacional que emerge sob os seus princípios 

“reconcilia poder e hierarquia com cooperação e legitimidade”. (IKENBERRY apud 

ANDERSON, 2015, p. 157). Para Anderson a própria ideia de hegemonia contradiz a 

existência de um sistema democrático.  

   

3 Procedimentos Metodológicos 

 O presente trabalho institui como metodologia de análise a teoria marxista do 

Estado e foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica. Para Marx e Engels todo Estado 

é uma força especial de repressão das classes dominadas; ou seja, em toda sociedade 

dividida em classes, aparece aquilo que se conhece como Estado, cuja função geral é a de 

amortecer o conflito de classes (sem resolvê-lo) e frustrar a revolução social: esse seria o 

conceito de Estado em geral, capaz de elucidar as formas do poder político em diversos 

tipos históricos de Estado. Essa abstração lógica mostra as características estruturais 

presentes no Estado enquanto ordenador jurídico-político e caracteriza o Estado como o 

aparelho jurídico que teria como função mediar a luta entre as classes. De acordo com 

Saes (1987), Marx revela a existência de uma coordenação política entre a exploração de 

trabalho (e sua continuidade), e um conjunto de atividades que estariam separadas do 
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processo de produção. Nicos Poulantzas em seu livro Poder Político e Classes Sociais 

(1986) afirma existir uma relação de correspondência entre o Estado e as relações de 

produção, ou seja, diferentes instancias regionais se articulam de forma a produzirem um 

todo social coerente, cuja estrutura jurídico-política (isto é, o Estado), constrói os 

pressupostos necessários para a apropriação de sobretrabalho.  Para o autor a relação entre 

capital e trabalho assalariado no capitalismo só poderia existir por meio da existência de 

um “contrato entre iguais”. Dessa forma, o mercado de trabalho só funciona porque a 

força de trabalho funciona enquanto mercadoria que pode ser comprada e vendida.   

 Para Poulantzas, o Estado seria responsável por ajustar os diversos níveis de uma 

formação social, ou seja, a função particular do Estado é constituir fator de coesão dos 

níveis de desenvolvimento entre as instâncias regionais, atua como fator de ordem, como 

princípio de organização e como regulador do seu equilíbrio global enquanto sistema. 

(POULANTZAS, 1986, p. 42). Dentro das características dessa concepção, o Estado é a 

instância que oferece as condições jurídico-políticas essenciais que se correlacionam ao 

funcionamento das outras instâncias e que possui, enquanto prática política, uma estrutura 

correspondente às relações de produção de uma determinada formação social. É por isso 

que o Estado é o objetivo da prática política e da luta de classes, já que condensa as 

implicações jurídicas que estabilizam a dinâmica regional em direção aos critérios da 

estrutura dominante.  

 

4 Resultados 

 A Comuna de Paris seria o exemplo mais efetivo de atuação democrática ao 

demonstrar que os trabalhadores são capazes de governar por meio de cooperativas de 

trabalho utilizando critérios de ampla participação política e controle por parte das 

maiorias. Diferentemente dos critérios formais adotados pelos autores da república e da 

democracia moderna, o controle direcionado aos órgãos do governo acontece por meio da 

ampla participação política, mandatos revogáveis e mandatos imperativos e a formação de 

cooperativas de trabalho, ou seja, a junção entre o governo executivo e o legislativo e o 

estabelecimento de eleições para os magistrados e juízes, demissíveis segundo os critérios 

da Comuna. A maior participação do trabalhador impede que a administração comunal se 

posicione separada da sociedade e diminui a corrupção ativa nos órgãos públicos. A 

combinação dos poderes legislativo e executivo elimina o caráter conflituoso das 

instâncias e impede a autonomização das esferas. O judiciário submetido ao controle 

impede que as ações individuais ou de classe se sobreponham aos critérios coletivos 
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impostos pela Comuna por meio da revogabilidade dos mandatos. A ideia de que os 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário poderiam atuar em complementaridade de 

objetivos mantendo a autonomia dos poderes ao mesmo tempo em que fiscalizam os 

abusos de poder se apresenta na contemporaneidade como uma das maiores contradições 

lógicas da política. A existência de uma constituição que regulamente a atuação das 

esferas de poder também não exime a utilização arbitrária dos códigos de interpretação. 

De acordo com Saes, a teoria dos três poderes “oculta a unidade existente entre juízes e 

funcionários (civis ou militares)”. (SAES, 1987, p. 57).  

  As diferenças de conteúdo são expressivas, já que na democracia representativa, 

ainda que submetida aos órgãos de controle, as instituições funcionam alienadas da 

sociedade e dos trabalhadores; submersa nos critérios individuais de classe dos órgãos 

burocráticos. Na Comuna, todos os funcionários, inclusive aqueles com cargos públicos 

passaram a receber o salário de trabalhador de no máximo seis mil francos. A dissolução 

da polícia e da guarda nacional deu lugar à construção de um exército de operários; e 

mesmo em guerra com Versalhes, a Comuna ainda suprimiu o alistamento obrigatório 

demonstrando o caráter progressista e democrático das medidas. A abolição da igreja 

como instituição e o resgate de todas as suas propriedades e a instituição de escolas 

abertas e gratuitas a todos. A Comuna era formada por conselheiros municipais eleitos por 

sufrágio universal nos distritos das cidades, com mandatos revogáveis e imperativos. 

Segundo Marx a dissolução do exército e da burocracia eliminou os custos do governo; 

demanda histórica liberal burguesa, entretanto, esse barateamento suprimiu os órgãos de 

dominação de classe da burguesia. De todo modo, a Comuna criou uma “República com 

base em instituições realmente democráticas”. (MARX, s.d, p. 95), formada 

majoritariamente por trabalhadores, “8% de empregados de escritório, 7% de funcionários, 

10% de pequenos lojistas e similares, mas o resto se compunha esmagadoramente de 

operários – da construção civil, metalurgia, mão de obra em geral...” (HOBSBAWM, 

2011 b. p. 260). Após o exemplo da Comuna, participar diretamente da política ou 

conceber um governo de trabalhadores, não pareceria uma tarefa impossível do ponto de 

vista administrativo; mas demonstrou os limites para o avanço da democracia dentro da 

luta de classes e das guerras. A dominação de classe, a regulação do conflito entre o 

capital e o trabalho e a permanência das propriedades privadas mantidas pela força do 

Estado imprimiria um novo sentido para a democracia, exterior ao capitalismo e à 

burguesia. A luta de classes determinaria um sentido popular e progressista para a 

democracia e a igualdade ao estabelecer o comunismo como possibilidade histórica.  
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 Os conselhos seriam formados por trabalhadores, milícias e sindicatos e tiveram 

participação importante na revolução de 1905, na administração das cidades durante a 

Primeira Guerra Mundial e em 1917. O clamor que pretendia dar todo o poder aos sovietes 

durante o governo provisório tinha como objetivo claro instituir uma forma de governo 

democrática em que as maiores responsabilidades fossem transmitidas para a maioria da 

população trabalhadora. De acordo com Daniel Filho (2003) os sovietes teriam se 

disseminado após 1905 e seriam “organizações ágeis, flexíveis, informais, 

descentralizadas, com uma hierarquia interna frouxa e uma burocracia mínima quando não 

inexistente”.  (FILHO, 2003, p. 42). Com a emergência do governo provisório e as 

demandas pela instituição do parlamento aumentariam as tentativas de apropriação e 

cooptação do poder popular dos sovietes.  

 Apesar dos conselhos possuírem caráter de organização social revolucionária, a 

capacidade de administração dos trabalhadores organizados em comitês levaria o órgão ao 

ponto máximo da revolução e à condução do Estado socialista em 1917.  E é aí que se 

encontra também uma das maiores lições da Revolução Russa, a inevitabilidade da 

destruição dos mecanismos de domínio burocrático estatal e a necessidade de aumentar o 

poder dos conselhos ao longo do processo de construção do socialismo e do comunismo. 

Tal como afirma Martorano (2011, p. 149) deve-se efetuar o reajuste das formas políticas 

em relação ao processo de mudança econômica. Adequar os sentidos das lutas na esfera 

produtiva aos da esfera estatal. A criação dos conselhos e o fortalecimento da dinâmica 

administrativa dos trabalhadores é um processo longo de desestatização e assimilação das 

categorias burocráticas pelos trabalhadores e a elaboração de mecanismos que permitam a 

supressão da divisão do trabalho intelectual e manual, evitando a “diferenciação entre os 

que poderiam ser chamados de definidores e dirigentes das decisões políticas, de um lado, 

e, os receptores e/ou executores dessas decisões, de outro”. Instituindo a partir de unidades 

locais (bairros), esferas decisionais de participação horizontal, eleitas na base e atuando 

como comitês administrativos e executivos (grupos de trabalho). De acordo com 

Martorano a relação entre conteúdo e a forma da socialização engloba o registro de 

“medidas mais amplas voltadas para o estímulo da ação e da organização autônomas dos 

trabalhadores comprometidos com a construção da nova sociedade”. (MARTORANO, 

2011, p. 115). Envolveria segundo o autor a contínua democratização do poder político. 

Descentralizado a dinâmica do poder a partir dos aspectos deliberativos e territoriais.  

 

5 Considerações Finais 
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 Dessa maneira, é necessário entender que a democracia capitalista se apresenta em 

correspondência direta com o modo de produção capitalista enquanto forma de governo e 

regime político do Estado burguês, e apesar de se apresentar como progressista do ponto 

de vista histórico, “continuar a ser sempre – e não pode deixar de continuar a ser sob o 

capitalismo –  estreita, amputada, falsa, hipócrita, paraíso para os ricos, uma armadilha e 

um engano para os explorados, para os pobres” (LÊNIN).  De acordo com Streeck, as 

principais correntes da economia consideram o momento atual de crise, principalmente o 

momento pós-colapso do sistema financeiro ocorrido em 2008, como um desvio das 

sociedades democráticas, já que a prospectiva esperada por esses autores em relação ao 

governo e a sociedade tende a ser estabelecida em termos de equilíbrio e estabilidade. 

Streeck, ao contrário, analisa a crise “como a manifestação de uma tensão básica 

subjacente à configuração política-econômica das sociedades capitalistas avançadas”. 

(STREECK, 2011, p. 5, tradução nossa); ou seja, essa tensão política repleta de 

desequilíbrios e instabilidades demarcaria a crise como uma regra das sociedades 

capitalistas e não a exceção. Ao analisar a democracia capitalista instituída no pós-

segunda guerra, Streeck visa demonstrar o caráter seletivo desse momento histórico da 

democracia capitalista que emerge apenas na América do Norte e na Europa Ocidental, e a 

transitoriedade do período democrático, já que a duração de apenas duas décadas do 

projeto keynesiano/fordista confirmam a excepcionalidade dessa conformação. De acordo 

com o autor, uma análise sobre a democracia no capitalismo deve considerar não apenas 

os momentos “gloriosos” do pós-guerra, mas as crises que acompanharam a democracia 

ao longo da história; processo que seria “inerente às transformações conflituosas da 

formação social do que chamamos ‘capitalismo democrático’”. (STREECK, 2011, p. 5, 

tradução nossa).  

  As tensões entre capitalismo e democracia podem ser entendidas por meio de dois 

princípios em conflito ou “regime de alocação de recursos”: um baseado nas operações da 

produção e nas forças do mercado e outro relacionado às demandas sociais e escolhas 

coletivas das democracias políticas. A impossibilidade de manter o equilíbrio ou a 

negligência política em relação a um ou outro princípio de alocação de recursos faz com 

que os governos percam legitimidade e o apoio das maiorias. Mas essa questão se 

apresenta extremamente complexa já que a visão científica da economia tende a 

influenciar a percepção das pessoas ao propagarem a ideia de que a verdadeira justiça é a 
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justiça do mercado “onde as recompensas são compatíveis com a contribuição
22

 de cada 

um” (STREECK, 2011, p. 8, tradução nossa).  Ou seja, segundo o autor, a teoria 

econômica passa a ser aceita como teoria social e traduz a realidade, a moral e as 

expectativas de direitos em elementos que não contradizem a lógica mercantil. De acordo 

com Streeck, após a Segunda Guerra Mundial e o estabelecimento das políticas 

Keynesianas, o liberalismo se tornou obcecado com a “irresponsabilidade dos políticos 

oportunistas” preocupados em atender as demandas das massas economicamente 

incapazes em prol de políticas de pleno emprego e justiça social. A eficiência do mercado, 

livre da distorção política, também seria capaz de proporcionar avanços sociais a longo 

prazo. De acordo com essa perspectiva as crises econômicas são entendidas como 

sinônimo da incapacidade governativa e excesso de intervenção democrática
23

.  

  

Referências  

 

ARISTÓTELES, Política. Disponível em: 

https://www.elivrosgratis.com/download/357/politica-aristoteles.html. Acessado em dez 

de 2015.  

 

ANDERSON, P. A Política Externa Norte-Americana e Seus Teóricos. 1.ed. São 

Paulo: Boitempo, 2015.  

  

CHILIATO-LEITE, M. Teorias da Demanda Efetiva: Keynes, Kalecki e algumas 

implicações. In: III Encontro Internacional da AKB. Área: Macroeconomia e Política 

Econômica. São Paulo, 2010: Associação Keynesiana Brasileira.  

 

CROUCH,C. Postdemocrazia. Roma-Bari, 2013. ISBN: 9788842076728. 

 

ENGELS, F. A Origem da Família, da Propriedade e do Estado. Disponível em: 

https://www.marxists.org/portugues/marx/1884/origem/cap09.htm. Acessado em 22 

Setembro de 2016.  

 

FILHO. D. As revoluções russas e o socialismo soviético. São Paulo: editora Unesp, 

2003.  

 

FUKUYAMA, F. O Fim da História e o Último Homem. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 

1992.  
 

HOBSBAWN, E. A era das revoluções, 1789-1848. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

                                                             
22

 Meritocracia ou a teoria do capital humano. Essa concepção nega a importância da relação de propriedade 

e herança no capitalismo na definição das oportunidades.  

23
 Essa é a perspectiva de Huntington.    

https://www.elivrosgratis.com/download/357/politica-aristoteles.html
https://www.marxists.org/portugues/marx/1884/origem/cap09.htm


96 
 

LRB, Democracy is the Enemy. Disponível em: 

http://www.lrb.co.uk/blog/2011/10/28/slavoj-zizek/democracy-is-the-enemy/. Acessado 

em Jan. de 2016.  

 

MARX, K. A Guerra Civil na França. Disponível em: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:COtiGsARTSoJ:www.ebooksbra

sil.org/adobeebook/guerracivil.pdf+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b-

ab. Acessado em maio de 2016.  

 

MARTORANO, L. Conselhos e Democracia. 1 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2011.  

 

MERKEL, W. Is There a Crisis of Democracy? Can We Answer The Question? In: 

Annual Meeting of the American Political Science Association. Berlin, 2013: American 

Political Science Association.  

 

POULANTZAS, N. Poder Político e Classes Sociais. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 

1986. 

 

SCHUMPETER, J. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de Janeiro: Fundo de 

Cultura, 1961. 

 

SAES, D. Democracia. São Paulo: Ática, 1987. 

 

STREECK, W.: “The Crises of Democratic Capitalism”. In: New Left Review, 71, Sept-

Oct 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lrb.co.uk/blog/2011/10/28/slavoj-zizek/democracy-is-the-enemy/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:COtiGsARTSoJ:www.ebooksbrasil.org/adobeebook/guerracivil.pdf+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b-ab
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:COtiGsARTSoJ:www.ebooksbrasil.org/adobeebook/guerracivil.pdf+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b-ab
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:COtiGsARTSoJ:www.ebooksbrasil.org/adobeebook/guerracivil.pdf+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b-ab


97 
 

A CLASSE MÉDIA NO MOVIMENTO COMUNISTA 

 

Danilo Martins Brandelli
24

, UFU; Aldo Duran Gil
25

, UFU 

 

1 Introdução 

 A classe média teve relevante papel político na história do capitalismo brasileiro, 

principalmente na implementação e desenvolvimento deste sistema nos períodos da 

Abolição da Escravatura (1988), Assembleia Constituinte (1889), Tenentismo (1930) e 

posteriormente na Ditadura Militar (1964).  

 Aborda-se neste trabalho o conceito de classe média formulado por Poulantzas e 

Saes dentro da teoria marxista da ocorrência de frações de classes no interior do 

capitalismo. Frações essas que ora se alinham com a burguesia e ora com a classe 

operária, não havendo necessariamente um posicionamento político definido, a não ser em 

último caso uma tendência à aliança com a burguesia, tese essa defendida por Marx 

(1998), Poulantzas (1978) e Saes (1981).  

Nesse trabalho analisa-se a ocorrência da luta de classes no interior da classe 

média, entre os setores médios que participaram ativamente do movimento comunista em 

seu início. Todavia, será feita uma análise preliminar da problemática da classe média no 

inicio do movimento comunista, deixando para um momento posterior o aprofundamento 

de tal temática. 

 Exemplos do fracionamento da classe média não faltam, a divisão no interior do 

movimento Tenentista com Getúlio Vargas é um exemplo disso. Parte dos tenentes 

buscavam por meio de um movimento radical de massas, mudanças profundas na 

sociedade brasileira, na qual contrariavam os interesses das oligarquias da época e devido 

a isso, não mantiveram a aliança com Vargas que demonstrava ter pouco compromisso a 

propostas de rompimento radical com as oligarquias.  

Também, houve a divisão do movimento tenentista quando Luiz Carlos Prestes 

entrou para os quadros do PCB, dividindo mais uma vez o setor médio dos militares. 

Situação necessária essa para que alguns ex-combatentes da Coluna Prestes se alinhassem 
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novamente com o governo de Vargas sob a promessa de cumprimento de parte das 

propostas dos tenentes.  

Contudo, já nesse período histórico consegue-se comprovar o acerto da tese de 

Saes (1981) que analisa a classe média desse período como não sendo um grupo 

homogêneo que agiu de forma unitária. Pois, se agisse assim, o que explicaria, portanto, a 

grande participação da classe média no movimento comunista do início do século XX ao 

mesmo tempo em que participavam e apoiavam em parte o tenentismo. 

 Desta forma, uma análise mais detida da classe média desse período poderia dar 

pressupostos analíticos para a compreensão de alguns rachas pelos quais passaram o PCB. 

Como demonstrarei no decorrer do trabalho, na fase “obreirista” do PCB, na recusa ao 

“prestismo” e no acolhimento de Luiz Carlos Prestes. 

 

1.1 Objetivos 

 O objetivo principal do presente trabalho é evidenciar a luta de classes no interior 

do movimento comunista inserido na história particular do PCB (Partido Comunista 

Brasileiro) e o objetivo específico que não foi desenvolvido mais profundamente neste 

trabalho é analisar como se deu tal luta no interior do partido. 

 

2 Referencial Teórico 

A ação da classe média na cena política do desenvolvimento capitalista brasileiro 

(oligárquico, populista, autocrático militar) não se deu de forma unitária, enquanto classe 

homogênea, e sim enquanto forma fracionária, ora contrariando a um desses estágios de 

desenvolvimento capitalista e ora convergindo como aliada política e até mesmo base 

social de apoio.  

Algo que evidencia os rachas da classe média que não se concretiza em bloco 

político monolítico aliado a classe dominante em momento algum dos períodos políticos 

citados acima, mas em frações politicamente divididas entre o bloco da classe dominante e 

as classes populares (SAES, 1985). Assim, Saes (1985) deixa claro sua tese central, bem 

como, seu posicionamento frente aos debates acerca do poder político da classe média ao 

decorrer da história política brasileira. 

A unidade política da classe média enfrentaria no mínimo a junção de grupos 

profissionais muito diferentes, como a pequena burguesia tradicional (camponeses, 

artesãos, pequenos comerciantes) e a nova pequena burguesia (trabalhadores assalariados 

improdutivos), enquanto portadores de uma ideologia em comum. Porém, não houve se 
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quer algum desses aspectos no desenvolvimento capitalista dependente do Brasil, estes 

aspectos caracterizariam assim, o desenvolvimento capitalista Europeu e não poderiam ser 

correlacionados ao contexto de economia emergente brasileira (SAES, 1985).  

Os processos de industrialização capitalista exigiram a expansão do aparelho 

urbano de serviços, em que fez nascer junto com as classes antagônicas burguesia 

industrial e classe operária outros grupos sociais que se agrupam no setor terciário, 

chamados, trabalhadores improdutivos.  

Por trabalhadores improdutivos entendemos, segundo a tradição marxista, todos 

cujo trabalho não contribui diretamente à produção de mercadorias. Sua 

condição de trabalhadores e o fato de eles concederem, muito frequentemente, 

um sobretrabalho aos proprietários do capital, os aproximam da classe operária; 

mas, ao contrário desta, eles não participam diretamente do processo capitalista 

de produção de mais-valia. Este corte analítico, empreendido ao nível das 

relações de produção, entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo, reagrupa, 

portanto, num grande conjunto os trabalhadores assalariados dos serviços 

urbanos (bancos, comércio, propaganda, transporte, comunicação) e da 

administração das empresas industriais, os funcionários do Estado, civis e 

militares, e os profissionais liberais (SAES, 1985, p. 09). 

 

Porém, nem todos os trabalhadores improdutivos compartilham da mesma 

ideologia e da atuação política. Isso se deve a diversificação das funções improdutivas, 

além da qualificação e hierarquia dos salários, níveis de consumo e a posição que se ocupa 

na hierarquia de trabalho são esses alguns dos fatores preponderantes para que os 

trabalhadores improdutivos não se vejam enquanto classe. O mesmo não ocorre entre os 

trabalhadores produtivos que, dada a sua situação de exploração menos fracionada na 

divisão do trabalho e o contato direto com as contradições na produção de mercadorias, 

tudo isso dificultaria, portanto, a desorganização da consciência operária que teria o germe 

da união nas próprias relações de exploração (SAES, 1985). 

A fragmentação do mundo do trabalho é fundamental para a classe dominante, 

principalmente na distinção entre trabalho manual e intelectual, separando assim, o 

conjunto dos trabalhadores por suas funções.  

Difundiu-se com isso, a hierarquia do trabalho de modo que apagasse a 

possibilidade de união de todos os trabalhadores contra os proprietários dos meios de 

produção, algo que não foi capaz de eliminar a consciência operária em todos os 

trabalhadores, mas a condição não antagônica das funções exercidas pelo trabalhador 

improdutivo destinaram um maior fracionamento ideológico e político que os demais, ou 

seja, a solução para a união dos trabalhadores era então a estratificação social em grupos 

(SAES, 1985). 
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A distinção entre trabalho manual e intelectual cria grupos médios, que nada mais 

são que grupos intermediários, situados entre as classes antagônicas no capitalismo (classe 

burguesa e classe operária). Tais grupos também se distinguem dos operários, constituindo 

assim, uma consciência média, algo que varia em circunstâncias do desenvolvimento 

capitalista e as particularidades da estrutura de classes própria a cada sociedade.  

A condição média dos trabalhadores classificados na hierarquia de trabalho por 

não-manuais, não afasta se quer possíveis alianças com a classe operária. Porém, esta 

aliança não se torna em momento algum, fusão de classe, mesmo que sindicatos médios 

assumam ora posições políticas operárias, essas posições têm um limite muito claro no 

posicionamento político da classe média que é a recusa ao nivelamento social entre 

trabalhadores manuais e trabalhadores não-manuais (SAES, 1985). 

O temor do nivelamento social também contribuiu à aceitação, pelos 

trabalhadores “de escritório”, de 1930 aos nossos dias, de uma legislação 

sindical que divide o mundo do trabalho mediante a interdição de toda 

organização “horizontal”; a organização dos trabalhadores por “setor 

econômico” (indústria, comércio, agricultura, bancos, etc.) e a impossibilidade 

legal de uma confederação geral dos trabalhadores isolam a classe operária das 

outras categorias de trabalhadores e situam a luta sindical num contexto muito 

favorável à classe dominante. Esta consagração legal da hierarquia do trabalho 

é, ao mesmo tempo, o instrumento e o resultado da fragmentação do mundo do 

trabalho; expõe a classe operária aos olhos dos “não-manuais” como uma classe 

“à parte”. A aceitação implícita pelos trabalhadores “de escritório” de uma 

estrutura sindical segmentada aparece como a expressão do corte, 

particularmente profundo na sociedade brasileira, entre “trabalho manual” e o 

“trabalho não-manual” (SAES, 1985, p.16).  

 

Neste exemplo, Saes (1985) acaba por revelar a ação política da classe média que 

em último caso opta pela não equidade de situação econômica com o trabalhador manual. 

Essa luta política e também ideológica acompanha o desenvolvimento capitalista que no 

Brasil evidencia-se com a tensão em torno de uma estrutura de sindicato fragmentada por 

setores econômicos. 

Todas as manifestações – da tendência antiproletária dos tenentes à exasperação 

dos funcionários civis e militares diante da escalada inflacionária de 1963 – 

constituem indícios da existência de uma “consciência média” situada a meio 

caminho entre a consciência burguesa e a consciência operária. É esta 

consciência que transforma a fração “não-manual” dos trabalhadores 

improdutivos em “grupos médios”. Mas ela não deve ser considerada como a 

garantia da unidade ideológica e política de todos este grupos; constitui, antes, o 

limite no interior do qual os grupos podem oscilar “à esquerda” e “à direita”. 

Queremos dizer com isto que a compreensão das orientações políticas dos 

grupos médios nos leva além de sua posição na “estratificação social”. Mais 

especificamente é preciso voltar a uma compreensão global e histórica da 

sociedade capitalista brasileira; (SAES, 1985, p. 17-18). 

 
Todavia, 
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As orientações políticas dos grupos médios, portanto, sempre estão em relação 

com a evolução da política burguesa e da política operária. Dito de outra 

maneira, a posição política dos grupos médios depende da conjuntura, do modo 

pelo qual se articulam e se opõem a prática política burguesa e a prática política 

proletária, de seus problemas e de suas tensões (SAES, 1985, p. 18). 

 

Saes (1985) ao dizer que o posicionamento político da classe média se relaciona a 

conjuntura evolutiva da política burguesa, abre espaço para uma análise minuciosa dos 

segmentos médios em um recorte histórico da política. 

Converge a seguinte posição em Saes (2005) a de que a classe média deve ser 

analisada em seu aspecto material (econômico) e imaterial (ideológico de classe), pela sua 

diferenciação de postos de trabalho e renda e a sua posição política, social e cultural como 

um segmento da sociedade minimamente homogêneo em seus princípios, além dos postos 

de trabalho exercidos na burocracia estatal, sendo o espaço por excelência da classe média 

e certo gosto pela meritocracia burguesa, na qual provam o mérito da compreensão do 

conhecimento burguês.  

Em primeiro lugar, como já foi sugerido, a existência de uma “classe média” 

enquanto conjunto unificado por uma disposição ideológica e uma orientação 

política comum jamais se caracterizou ao longo do desenvolvimento do 

capitalismo industrial brasileiro. As camadas médias urbanas dividiram-se – 

sobretudo em função de sua “situação de trabalho” – entre as diferentes linhas 

políticas correspondentes em última instância às classes populares. Em segundo 

lugar, o percurso político das camadas médias urbanas, ao longo da história do 

capitalismo industrial brasileiro, define-se como uma curva que vai de sua 

integração política, a partir da industrialização e da crise oligárquica, à sua 

exclusão política, no momento da consolidação interna do capital monopolista. 

Se as camadas médias urbanas têm, ao nível político, algo em comum – e 

apenas neste sentido podemos referir-nos à “classe média” brasileira – é porque 

elas foram integradas, no seu conjunto, ao sistema político a partir da transição 

capitalista da sociedade brasileira, de uma sociedade agrário-exportadora a uma 

etapa industrial, e que foram, a seguir, no momento da consolidação da política 

do grande capital, excluídas do sistema político (SAES, 1984, p. 21-22). 

 

De um lado, para Saes (1985) é possível que, numa certa conjuntura, uma classe 

social, seja a classe burguesa ou a classe proletária, se mostre incapaz de exprimir, no 

plano da organização política, a defesa de seus interesses de classe. Neste caso, a 

representação política dos interesses de classe pode ser assumida por um grupo social 

estrategicamente situado no plano institucional. Este grupo social secundário caracteriza-

se como um “agente substituto” de uma classe social temporariamente incapaz de estender 

a defesa de seus interesses ao plano político (SAES, 1985, p. 18-19). Evidenciado no 

período histórico do tenentismo e na ditadura civil-militar (1964-1985) em que a classe 

média assumiu o poder. 

Por “situação de trabalho”, Saes (1984) entende como o conjunto de elementos 
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capazes de introduzir diferenciações ideológicas no mundo dos trabalhadores “não-

manuais”: relações de trabalho (posição diante dos agentes das decisões e dos “manuais”), 

forma de remuneração (sobretudo proximidade ou distância em relação aos salários dos 

operários), nível de formação necessária (primário, secundário, técnico, universitário).  

As diferentes articulações destes elementos criam uma “situação de trabalho” 

particular, capaz de engendrar uma disposição ideológica específica. Entretanto, esta 

disposição só se concretiza em contato com uma conjuntura política que cujo aspecto é 

determinado pelo estado da oposição entre as classes. Em outras palavras, a conjuntura 

política reflete-se de maneira específica em cada grupo médio em função de sua “situação 

de trabalho”.  

Em cada conjuntura política, os grupos médios se dispersam “à direita” e “à 

esquerda” sem chegar necessariamente a encontrar sua unidade e formar assim uma classe. 

Porém, formam-se setores, segundo diferenciações registradas no nível da “situação de 

trabalho” perante o alinhamento com a burguesia ou com o proletariado. Algo que também 

não retira a possiblidade de rachas internos entre os setores médios sob o mesmo apoio a 

uma das classes antagônicas do capitalismo, no caso da burguesia, apoiam certas frações 

burguesas diferentes e concorrentes no bloco no poder do Estado.   

  

3 Procedimentos Metodológicos 

Fez-se uso neste trabalho de uma pesquisa bibliográfica e histórica sobre o 

fortalecimento da classe média no Brasil e seu papel no movimento comunista brasileiro. 

 

4 Resultados 

Em vários países do mundo, os intelectuais tiveram papel relevante na difusão das 

ideias comunistas, no Brasil não foi diferente, Octávio Brandão foi o primeiro a tentar 

fazer uma análise marxista da formação social brasileira no livro Agrarismo e 

Industrialismo em 1924. 

 

As condições e aspirações que explicam como e porque surgiu o partido 

comunista no Brasil são, em grande parte, semelhantes às que prevalecem em 

outros países nos períodos em que se formaram partidos comunistas: a 

incipiente industrialização e de uma classe operária industrial serão descritos e 

os movimentos e ideologias radicais precursoras serão identificados e analisados 

em relação aos principais movimentos de protesto no período entre 1848 e 1917. 

Em seguida, será preciso analisar também a atividade organizatória de grupos de 

militantes radicais, já que isto culminou no surgimento do Partido Comunista do 

Brasil (PCB) em 1922 (CHILCOTE, 1982, p. 39). 
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Para Chilcote (1982) houve similitudes com outros países que também passaram 

pela formação de partidos comunistas como no caso da Rússia, país atrasado, agrário e 

semifeudal antes da criação de seu partido comunista e da Revolução Russa de 1917. O 

autor também relata o movimento e as ideologias radicais que são precursoras na 

formação do partido comunista.  

O período de rápida industrialização coincidiu assim – na verdade originou – 

com sérios deslocamentos dentro da sociedade brasileira. A indústria não atraiu 

somente imigrantes da Europa mas também um grande número de migrantes da 

área rural, especialmente os escravos recém-libertos. As cidades começaram a 

crescer rapidamente e se expandiram a burocracia pública e a privada, 

estimulando o crescimento das classes médias urbanas. Um efeito 

impressionante destes deslocamentos sociais foi o de produzir uma classe 

relativamente grande de moradores nas grandes cidades – principalmente 

trabalhadores e intelectuais – com vínculos muito frágeis com a ordem 

estabelecida. Estes indivíduos déclassés, desvinculados da ordem oligárquica 

dominante e hostis a ela, viriam a ser os principais impulsionadores dos 

movimentos radicais (CHILCOTE, 1982, p.44). 

 

A classe média junto com os trabalhadores urbanos desvinculados da ordem 

oligárquica, segundo Chilcote (1982) são os principais impulsionadores dos movimentos 

radicais no Brasil, pode-se dizer quanto a isso que no Brasil o forte movimento operário 

anarquista do começo do século XX auxiliou a formar a base dos primeiros integrantes do 

PCB e tal como a ideologia radical dentro do movimento tenentista, principalmente na 

figura do lendário Luiz Carlos Prestes quando se alia ao partido em 1934. 

Os momentos de divisão entre os setores médios e dos operários com a classe 

média no PCB são descritos em três momentos: “obreirismo”, crítica ao “prestismo” e 

acolhimento de Prestes. Quais foram? De 1922 a 1934 houve a fundação do PCB, 

(organização e influência no movimento operário e nos sindicatos), fase “obreirista”, 

crítica ao “prestismo” e sua política pequena-burguesa e acolhimento de Luiz Carlos 

Prestes pelo PCB.  

A política do Comitern e as divergências nos círculos comunistas internacionais 

e nacionais contribuíram para a segunda importante cisão no PCB. O 

comunismo soviético e internacional estava dividido em relação a permanência 

da oposição trotskista que em 1927 atacara os compromissos “pequenos 

burgueses” da liderança stalinista. Isto resultou não só na expulsão de Trotsky e 

na supressão da oposição como também no estreitamento do controle russo 

sobre o Comitern cujos dissidentes trotskistas foram enquadrados 

disciplinarmente. Os simpatizantes trotskistas no Brasil – relacionados em 

grande parte a Juventude Comunista – incluíam Mário Pedrosa, Lívio Xavier, 

Rodolfo Coutinho, Aristides Lobo e Hílcar Leite. Em 1929, estes trotskistas se 

afastaram para formar o Grupo Comunista Lenine, que dois anos mais tarde 

reorganizaram como Legião dos Comunistas (CHILCOTE, 1982, p.66). 

 

A fase “obreirista” do PCB durou de 1929 a 1934 e consistiu na expulsão dos 
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intelectuais dos quadros do partido e substituição desses por operários nos cargos do 

comitê central do partido.  

Essa fase foi um efeito local da consolidação da vitória da fração stalinista no 6º 

Congresso da Internacional Comunista em julho de 1928 que promoveu um giro sectário 

na política de classe contra classe que consistia na luta contra os grandes partidos 

socialdemocratas e o fascismo (BIANCHI, 2015).  

A fração stalinista entendia que os países na onde existem fortes partidos 

socialdemocratas, o fascismo assume a forma particular de social-fascismo e esse o 

principal inimigo dos comunistas e do movimento operário, principalmente nas suas 

vertentes de esquerda de caráter fascista, cujo efeito seria o maior obstáculo do 

crescimento das atividades de massa dos trabalhadores.  

Tão logo, essa ideia de “proletarização” dos partidos comunistas influenciou a 

organização do PCB no que foi chamado de fase “obreirista”. Segundo, Bianchi (2015) o 

jornal La Correspondencia Sudamericana já em setembro de 1929 publicava uma carta 

aberta em que denunciava os perigos da direita e criticava a política do BOC (Bloco 

Operário e Camponês) entre os comunistas sulamericanos. 

Para aplicar as nova as diretrizes na América Latina realizou-se em Buenos 

Aires, nos meses de abril e maio de 1930, uma reunião do Secretariado Sul 

Americano, chefiado pelo lituano August Guralsky, cujo sugestivo era Rústico. 

Participavam da reunião os brasileiros Astrojildo Pereira, Octavio Brandão, 

Plinio Mello e Aristides Lobo. O Secretariado rotulou a política eleitoral do 

PCB e o Bloco Operário e Camponês como direitista, acossando a direção dos 

comunistas brasileiros (BIANCHI, 2015, p.02). 

 

 Houve reação por parte do intelectual Leôncio Basbaum que reuniu demais 

militantes para voltar a ocupar o Cômite Central.  

 

A sessão plenária do CC do PCB, realizada em janeiro de 1932 aprofundou o 

curso obreirista do partido. Leôncio Basbaum, que na época era o secretário-

geral da regional São Paulo opôs-se a Fernando de Lacerda sobre a questão 

sindical e sobre o papel dos intelectuais no PCB. Ele e sua esposa Ercina 

reagiram fortemente à oposição e propuseram que os intelectuais não tivessem 

direito a voto no partido. A proposta foi aprovada, mas a seguir, a esposa do 

médico argumentou que “ajudava o marido, costurava suas camisas e tinha um 

avô que fora camponês”. Com esses pretextos, Ercina foi promovida a operária 

e passou a votar nas reuniões (BIANCHI, 2015 apud DULLES, 1977, p. 395). 

 

A aplicação das novas diretrizes foi imediata, segundo Bianchi (2015) após a 

destituição de Astrojildo Pereira em janeiro de 1931, passaram pelo cargo de secretário 

geral do partido 6 militantes em menos de 24 meses.  

Em 1932 a fase obreirista chegava a seu auge proibindo os intelectuais do direito a 

voto e expulsando Astrojildo Pereira do partido sob a alegação de que após a política de 
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proletarização do PCB, esse não se sentiu mais com ânimo de ‘ator da história’, segundo 

Bianchi (2015, apud BRADO, 1932, p.04). Tanto essa como outras expulsões e ações da 

fase obreirista ficava no âmbito das especulações, nada até hoje foi comprovado para 

justificar tais ações.   

 Sob controle burocrático do Secretariado Sul Americano sequer a 

“proletarização” durou. Quando a Internacional deu sua guinada definitiva na 

questão brasileira e resolveu acolher Luis Carlos Prestes em suas fileiras, apesar 

das resistências oferecidas pela ala obreirista do PCB, esta foi destruída. Em 

junho de 1934, o ex-sargento Antonio Maciel Bonfim, o Miranda, um dos 

protagonistas da reunião armada para liquidar Basbaum, foi eleito para a 

secretaria-geral. Pouco restou dos antigos operários na direção e o discurso 

sobre a proletarização logo foi uma página virada. Juntamente com Bonfim 

foram eleitos o professor Lauro Reginaldo da Rocha, o Bangu, o filho de 

usineiro Honório de Freitas Guimarães, dito Martins, e Adelino Deicola dos 

Santos, o Tampinha (BIANCHI, 2015 apud RODRIGUES, 1996, p. 378).  

 

Segundo Bianchi (2015) após a fase obreirista no PCB, “os tenentes encontraram a 

via desimpedida para assumir o comando do PCB. O “núcleo proletário” já havia 

liquidado toda possibilidade de resistência por parte dos intelectuais do partido”. 

 Não existem muitos dados sobre esse período, inclusive alguns autores o ignoram 

como Chilcote. Porém, é possível fazer algumas relações com outros eventos, tais como o 

prestismo e o acolhimento de Prestes. Ele de início se mostrou contrário a se candidatar 

pelo PCB por achar as propostas a serem adotadas pelo partido muito extremadas, depois 

de fazer parte da Aliança Nacional Libertadora ele vai para a União Soviética estudar por 

quatro anos e quando ele volta é recebido de braços abertos pelo partido.  

 O PCB já tentara convida-lo a fazer parte dos quadros e se candidatar pelo partido 

em 1927 e fazer uma aliança com a pequeno-burguesia. Mas os primeiros militantes do 

partido divergiram da candidatura de Prestes por criticar a aliança deste com a pequena 

burguesia da época, chamando esse movimento de prestismo de cunho pequeno-burguês. 

Enquanto o próprio Prestes acusava esses de “capachos” do imperialismo inglês e 

americano, também sem muitas provas.   

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

 Encontra-se em alguns autores da bibliografia algumas teses inconclusas desse 

período chamado obreirista. Com exemplo, Bianchi (2015) sustenta a tese na qual a fase 

obreirista seria um período de desimpedimento para os tenentes assumirem o comando do 

PCB, ou seja, uma tática política de eliminar os “intelectuais” que se opunham a Prestes e 

aos tenentes. Tanto que, os operários ficaram pouco tempo no comando do partido e se 

quer se mantiveram, sendo substituídos pelos tenentes. 
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A PRAXIS REVOLUCIONÁRIA DE JULIO ANTONIO MELLA 

E A INTERNACIONAL COMUNISTA 

 

Eliane Soares
26

 

 

1. Introdução 

 

 

O presente artigo, redigido na forma de um ensaio, aborda a práxis revolucionária, 

entendida como a união de teoria e prática, de Júlio Antonio Mella e suas relações com as 

posições da Terceira Internacional ou Internacional Comunista, por meio dos partidos 

comunistas cubano e mexicano, nos quais militou e fez parte da Direção.  

Chamou-nos a atenção a valorização de Mella após a Revolução socialista de 1959 

em Cuba, simultaneamente à existência de informações e especulações sobre suas 

idiossincrasias em relação aos partidos comunistas que integrou. Por outro lado, 

indagávamos sobre as particularidades de seu pensamento no que se refere ao 

desenvolvimento do marxismo latino-americano.  

Assim, por meio de alguns textos do próprio Mella e de estudiosos de seu 

pensamento, nos pareceu que uma linha de investigação interessante é aquela que 

considera que Mella realmente foi um marxista latino-americano bastante original, ao 

buscar estabelecer um vínculo orgânico entre o pensamento de Marx e Engels e o 

pensamento nacional-libertador e democrático-radical de José Martí, se aproximando desta 

forma de uma estratégia mais correta para a revolução cubana do século XX, estratégia 

que seria vitoriosa em 1959. 

No que se refere à relação de suas ideias com as posições da Internacional 

Comunista, não nos pareceu haver contradições significativas, principalmente no chamado 

período leninista dos primeiros quatro congressos, que se realizaram anualmente de 1919 a 

1922. Já entre 1924 e 1928, período de maior efervescência da atividade militante de 

Mella, o que houve foram algumas divergências táticas, não tanto em relação às 

orientações da IC, mas em relação a determinadas interpretações exageradamente sectárias 

dessas orientações por parte dos partidos comunistas nacionais. As divergências iniciais 

com a Direção do Partido Comunista do México (PCM) em relação à organização ou não 

de uma nova central sindical se explicavam, em certa medida, porque ainda se vivia o 
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período da tática das frentes unitárias e de combate ao sectarismo. Apesar de em 1924, 

logo após a morte de Lênin, ter se realizado o V Congresso, no contexto da ascensão de 

Stálin na União Soviética, essa tática não foi alterada. As resoluções apontaram no sentido 

do que ficou conhecido como processo de bolchevização dos partidos comunistas e as 

discussões giraram em torno do debate sobre o “socialismo em um só país”. 

Entretanto, a partir do VI Congresso, realizado em 1928, e da adoção da tática 

sectária de classe x classe, simultânea à aprovação das Teses sobre a situação dos países 

coloniais e semicoloniais, ocorre um afastamento maior de Mella das posições do Partido 

Comunista do México e da IC, que passam a considerar seu plano insurrecional para Cuba 

como aventureiro e eivado de espírito pequeno-burguês. O plano não chegou a se realizar 

e nem é possível vislumbrar os possíveis desdobramentos daquelas divergências, devido a 

Mella ter sido assassinado muito precocemente em janeiro de 1929 na cidade do México. 

 

2. Quem foi Júlio Antonio Mella? 

 

Júlio Antonio Mella foi um dos mais brilhantes, reconhecidos e admirados 

revolucionários cubanos dos anos 20 do século passado. Foi um líder estudantil de 

destaque, inspirador da reforma universitária, fundador de revistas como Alma Mater e 

Juventud, da Universidade Popular José Martí e da Federação de Estudantes 

Universitários (FEU).  

Foi um incansável denunciante dos governos autoritários e ditatoriais de plantão, da 

intervenção dos Estados Unidos nos assuntos internos de Cuba e da América Latina e do 

imperialismo em escala mundial. Muito precocemente, ainda como jovem estudante, se 

uniu aos esforços de organização do proletariado cubano e mexicano, da luta por um 

sindicalismo classista e pela difusão das ideias marxistas entre os trabalhadores.  

Junto com Carlos Baliño - socialista que lutou ao lado de José Martí na guerra de 

independência – e outros dirigentes, fundou o primeiro Partido Comunista de Cuba (PCC) 

em 1925. Fundou também a seção cubana da Liga Anti-imperialista das Américas e a 

Associação de Novos Emigrados Revolucionários Cubanos (ANERC) no México. Foi 

dirigente do Comitê Tirem as Mãos da Nicarágua, em apoio à luta de Augusto César 

Sandino, lutou pela libertação de Sacco e Vanzetti, foi responsável pelo Comitê 

Organizador Sul-Americano do Congresso Anti-imperialista de Bruxelas e seu delegado.  

Foi assassinado em 10 de janeiro de 1929, a mando do ditador cubano Gerardo 

Machado, na cidade do México, com apenas 25 anos de idade. Após sua morte foi 
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homenageado por trabalhadores, militantes, pensadores políticos, escritores e poetas. 

Inspirou a Revolução de 1933 e a Revolução de 1959 em Cuba. (CAIRO, 2003). 

Atualmente é considerado símbolo da juventude revolucionária cubana e é um dos 

jovens - junto com Che Guevara e Camilo Cienfuegos - que serve de emblema à bandeira 

da União de Jovens Comunistas de Cuba.  

 

3. Principais ideias revolucionárias 

 

Júlio Antonio Mella destacou-se principalmente por sua ação, coragem, dedicação 

abnegada à luta, força de caráter e elevada moral revolucionária. Entretanto, também 

chamou a atenção por sua efusiva eloquência em manifestações públicas, conferências, 

reuniões e em artigos políticos, publicados em sua maioria na imprensa revolucionária. Já 

sua contribuição como pensador marxista latino-americano ainda carece de mais estudos e 

informações, apesar de um maior interesse por este aspecto da sua obra em Cuba e entre 

alguns estudiosos latino-americanos atuais. 

Seria infrutífero buscar analisar o pensamento político de Júlio Antonio Mella 

dividindo-o entre um período inicial democrático e anti-imperialista e um período, mais 

maduro, propriamente marxista. Isto porque, em Mella, o democratismo radical e o anti-

imperialismo intransigente foram iluminados desde o início por uma ótica marxista. Nem 

democratismo burguês, nem patriotismo hipócrita: era desta forma que argumentava desde 

o início. Sendo muito perspicaz e tendo uma vida militante muito curta e intensa não teve 

tempo para ilusões e falsas dicotomias: logo aderiu à teoria mais avançada - o marxismo - 

e a partir dela buscou interpretar a sua realidade cubana e latino-americana.  

 

No es necesario para ser internacionalista odiar el suelo en que se nace, 

olvidarlo, despreciarlo y atacarlo. [...] No. Internacionalismo, significa, 

en primer término, liberación nacional del yugo extranjero imperialista y, 

conjuntamente, solidaridad, unión estrecha con los oprimidos de las 

demás naciones. (MELLA, 2005, p. 6). 

 

Assim, Mella foi um dos primeiros a interpretar as tradições nacionais cubanas - de 

raízes democráticas e anti-imperialistas - com base no marxismo. Foi também um dos 

primeiros a enfatizar a importância do pensamento radical de José Martí e a evidenciar 

suas íntimas conexões com a revolução proletária do século XX, no solo histórico de Cuba 

e da América Latina.  

Como enemigo del feudalismo, José Martí fue amigo del negro. ¡ cuántas 

cosas grandes y nobles dijo de él! y como amigo de la revolución 
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nacional contra el yugo del imperio español y contra todos los otros 

yugos imperialistas, amigo fue también del proletariado. Comprendió las 

grandes fuerzas revolucionarias y constructivas que el proletariado tiene 

en sí. (MELLA, 2005, p. 7). 

 

Mella tinha plena consciência do caráter transcendente da obra teórica e política de 

José Martí. O último havia projetado a guerra de independência de Cuba como uma 

revolução social profunda, que deveria contar com a participação massiva dos 

trabalhadores, uma vez que desconfiava do proimperialismo da burguesia cubana. Martí 

também concebia a independência não apenas com um fim patriótico, mas 

internacionalista.  (CANTON NAVARRO, 2006).  

Foi um dos primeiros a vislumbrar as inclinações imperiais dos Estados Unidos e a 

necessidade de pôr freio a suas pretensões, sob o risco deste país vir a tornar-se o mais 

odioso e perigoso poder imperial de todos os tempos. Assim, a independência de Cuba, 

como a de Porto Rico, cumpriria um duplo papel: impedir o domínio da América Latina 

pelo imperialismo dos Estados Unidos e “equilibrar o mundo”, ou seja, enfraquecer o 

sistema imperialista em seu conjunto.  

En el fiel de América están las Antillas, que serían, si esclavas, mero 

pontón de la guerra de una república imperial contra el mundo celoso y 

superior que se prepara ya a negarle el poder, - mero fortín de la Roma 

americana; - y si libres – y dignas de serlo por el orden de la libertad 

equitativa y trabajadora – serían en el continente la garantía del 

equilibrio, la de la independencia para la América española aún 

amenazada y la del honor para la gran república del Norte, que en el 

desarrollo de su territorio – por desdicha, feudal ya, y repartido en 

secciones hostiles – hallará más segura su grandeza que en la innoble 

conquista de sus vecinos menores, y en la pelea inhumana que con la 

posesión de ellas abriría contra las potencias del orbe por el predominio 

del mundo […] Es un mundo lo que estamos equilibrando: no son sólo 

dos islas las que vamos a libertar. (MARTÍ, 2001a, p. 142). 

 

 

Desta forma, Júlio Antonio Mella via uma continuidade entre a obra martiana e o 

projeto socialista marxista. O socialismo em Cuba deveria significar: liberdade política, 

independência econômica e justiça social; todas bandeiras levantadas pelo Apóstolo. 

Assim o chamava também Mella. Ou, em outras palavras: fim das tiranias, do jugo 

imperialista e das desigualdades sociais.  

Contudo, Mella sabia também que Martí conhecia e admirava Marx, mas não era um 

partidário da luta de classes. Isto, porém, não o teria impedido de estabelecer com precisão 

as tarefas fundamentais de seu momento histórico e o papel dos trabalhadores em tais 
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tarefas. Além disso, teria vislumbrado a revolução cubana do futuro como uma obra dos 

trabalhadores e para os trabalhadores.  

En esta tierra se han de decidir, aunque parezca prematura profecía, las 

leyes nuevas que han de gobernar al hombre que hace la labor y al que 

con ella mercadea. En este colosal teatro llegará a su fin el colosal 

problema. Aquí, donde los trabajadores son fuertes, lucharán y vencerán 

los trabajadores. […] Debemos vivir em nuestros tiempos, batallar en 

ellos, decir lo cierto bravamente, desamar el bienestar impuro, y vivir 

virilmente, para gozar con fruición y reposo el beneficio de la muerte. En 

otras tierras libran peleas de raza y batallas políticas. Y en ésta se librará 

la batalla social tremenda. (MARTÍ, 2001, p. 277-278). 

 

Por esta interpretação de José Martí, já se pode perceber que o marxismo de Mella 

não era um marxismo dogmático, aprisionado em fórmulas importadas. Em seu projeto da 

Universidade Popular José Martí – projeto em que professores e estudantes da 

Universidade dariam cursos para trabalhadores – estabeleceu o antidogmatismo como um 

princípio. Seu entusiasmo com o marxismo, especialmente após a vitória da Revolução 

Russa de outubro de 1917, não o impediu de concentrar seus esforços na realidade cubana 

e latino-americana, e em suas particularidades, não apenas em relação aos países 

capitalistas mais desenvolvidos, analisados por Marx, mas em relação à própria realidade 

russa.  

Para Mella, após outubro de 1917, havia se tornado evidente que a revolução da 

ordem do dia era a revolução socialista ou o estabelecimento da ditadura democrática 

revolucionária do proletariado. Para tanto, a ênfase da luta deveria ser dirigida à 

organização do proletariado para que, em aliança com a classe camponesa, tomasse o 

poder político e iniciasse a transição ao socialismo. Entretanto, na realidade cubana e 

latino-americana, a luta pela hegemonia política do proletariado não deveria implicar uma 

posição sectária em relação a outras forças democráticas e anti-imperialistas. Os 

camponeses também teriam um papel importante a desempenhar na luta simultaneamente 

socialista e de libertação nacional. 

“A IC deve se aliar temporariamente à democracia burguesa das colônias 

e países atrasados, mas sem se fundir com ela e salvaguardando 

expressamente a independência do movimento proletário, mesmo em 

seus elementos mais rudimentares”. Esta é a opinião marxista sobre a 

frente única, pela voz do mais prático e exato intérprete de Karl Marx: 

Nicolau Lênin. (MELLA, 2000, p. 99). 

 

4. Os primeiros congressos da IC e a revolução na América Latina 
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Como já mencionado, junto com Carlos Baliño, Júlio Antonio Mella ajudou a fundar 

o primeiro Partido Comunista de Cuba (PCC) em 16 de agosto de 1925, tendo participado 

antes de esforços para organizar o movimento operário cubano e os militantes comunistas 

por meio da Federação Operária e da Agrupação Comunista de Havana. Logo após sua 

fundação, o Partido Comunista aderiu à Terceira Internacional ou Internacional Comunista 

(IC), respaldando as 21 condições para o ingresso adotadas no II Congresso da entidade, 

realizado em 1920. Desde então, o PCC passava a ser considerado seção cubana da IC. 

Em 1927, como delegado ao Congresso Anti-imperialista de Bruxelas, Mella visitou 

Moscou. 

No final do mesmo ano de 1925, houve uma polêmica entre Mella, que fazia parte 

da Direção do Partido Comunista, e a maioria dessa Direção, em virtude de uma greve de 

fome de 18 dias que o líder estudantil havia realizado para pressionar o ditador Gerardo 

Machado a libertá-lo da prisão. Com esta greve de fome, Mella despertou a solidariedade 

de muitos militantes e personalidades públicas do país, chamando a atenção para sua 

liderança e capacidade de entrega à causa revolucionária. Entretanto, a maioria da Direção 

do Partido interpretou a atitude de Mella como uma quebra da disciplina partidária, uma 

vez que tomou a decisão sem consultar as instâncias internas. A Direção também 

considerou o episódio como indicativo de uma postura pequeno-burguesa por parte de 

Mella e chegou a deliberar a sua expulsão da mesma. 

Entretanto, naquele momento o próprio Comitê Executivo da Internacional 

Comunista considerou exageradamente sectária a posição do Partido cubano e pediu a 

reintegração de Mella à Direção, por via de seu Secretariado Sul-Americano. De todo 

modo, devido ao risco que corria em Cuba, acabou exilando-se no México e juntando-se 

ao Partido Comunista daquele país. Fez parte também da Direção do PCM e da seção 

mexicana da Liga Anti-imperialista das Américas, presidindo o Comitê Organizador Sul-

Americano do Congresso Anti-imperialista de Bruxelas. Em nenhum momento, porém, 

deixou de lado seu plano maior de libertar Cuba da ditadura de Gerardo Machado e, para 

tanto, fundou também a Associação de Novos Emigrados Revolucionários Cubanos 

(ANERC). 

Com o Partido Comunista do México (PCM) divergiu sobre a questão sindical, 

defendendo a criação de uma nova central efetivamente classista, ao invés de continuar a 

luta por meio da Confederação Regional Operária Mexicana (CROM), oficialista e de 

caráter reformista. Nos últimos meses de 1928, pouco antes de seu assassinato, Mella foi 

um dos mais ativos defensores da nova central e autor do projeto de tese sobre a unidade 
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sindical latino-americana. Nesse momento, o PCM já havia se inclinado a favor das 

posições de Mella e convocava a assembleia nacional de criação da Confederação Sindical 

Unitária do México (CSUM).  

Outra divergência dizia respeito à análise de Mella sobre a viabilidade de uma 

insurreição armada em Cuba para derrotar a ditadura de Gerardo Machado. O PCM 

considerava as posições de Mella a esse respeito eivadas de aventureirismo e espírito 

pequeno-burguês. Entretanto, para Mella, este era o grande projeto de sua vida – liberar 

Cuba, não por motivos patrioteiros, mas por razões internacionalistas semelhantes às de 

José Martí – e, por essa razão, investiu sua energia na criação da ANERC – uma entidade 

mais ampla, que agregava, além de comunistas, democratas e anti-imperialistas – e na 

preparação de uma expedição armada que deveria desembarcar em Cuba e convocar o 

povo à insurreição. (CAIRO, 2003; GUANCHE, 2009). 

Apesar das muitas especulações sobre as relações de Mella com os partidos 

comunistas de Cuba e do México e com a Internacional Comunista - com exceção de 

alguma divergência em relação às exigências da disciplina partidária – não havia, pelo 

menos até o VI Congresso de 1928, muitas contradições entre suas posições e as da 

Internacional. Pelo contrário: as resoluções dos quatro primeiros congressos (1919, 1920, 

1921 e 1922) da Terceira Internacional, para o que era denominada de América do Sul, 

caracterizavam de maneira bastante fidedigna a realidade do domínio imperialista 

estadunidense e o caráter antinacional das burguesias nativas.  

Lutai contra vossa própria burguesia e estareis lutando contra o 

imperialismo ianque que encarna em extremo grau a reação capitalista. 

[...] A luta contra vossa própria burguesia será cada vez mais a luta 

contra o imperialismo mundial e transformar-se-á em uma batalha de 

todos os explorados contra todos os exploradores. (DOCUMENTOS DA 

COMINTERN, 2000, p. 85).  

 

Por isso, a revolução na América deveria partir, por um lado, da união - nas 

chamadas frentes únicas - entre o proletariado urbano e os camponeses e, por outro lado, 

da união entre os trabalhadores da América do Sul e do Norte. “‘A revolução em nosso 

país, combinada com a revolução proletária nos Estados Unidos’, este é o lema do 

proletariado revolucionário e do campesinato pobre da América do Sul”, afirmava 

documento do Comitê Executivo da IC intitulado Sobre a revolução na América. 

(DOCUMENTOS DA COMINTERN, 2000, p. 82).  

Desta forma, havia uma organicidade entre o modo de pensar de Mella e as 

perspectivas da Internacional para a América Latina. As bandeiras principais deveriam ser: 
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rompimento do domínio imperialista, democracia de massas - com a participação 

camponesa e resolução do problema agrário – justiça social, união latino-americana e 

solidariedade internacional entre os trabalhadores. E compreendia-se que apenas um 

governo revolucionário, de base operária e camponesa, seria capaz de levar a efeito tais 

medidas. 

Porém, os partidos comunistas nacionais muitas vezes faziam uma interpretação 

exagerada das teses e resoluções de Congressos e reuniões do Comitê Executivo da IC, 

especialmente em temas como disciplina partidária, centralismo democrático, moral 

proletária e unidade. Justamente nas polêmicas com Mella isso fica evidente. A enorme 

admiração pela Revolução Russa e pelas posições de Lênin em relação ao partido de 

vanguarda levava muitas vezes os partidos a extrapolarem os limites daquelas concepções. 

No tocante ao tema da unidade política, tanto interna como com as forças democráticas, do 

mesmo modo se chegou à interpretação de que se deveria buscar a unidade a qualquer 

custo. Esse foi, por exemplo, o principal argumento utilizado pelos dirigentes do PCM 

contrários à criação de uma nova central sindical: a ruptura da unidade do movimento 

operário mexicano. 

Desta forma, nesse período, pode-se afirmar que Mella teve divergências mais 

táticas – de quais medidas imediatas adotar – do que estratégicas com as posições dos 

partidos comunistas nos quais militou. Em relação à IC, não respaldou as posições do PC 

cubano no caso da greve de fome, mas parece ter dado mais razão às posições táticas dos 

partidos nacionais no que se refere à questão sindical e à proposta de uma insurreição 

armada em Cuba. 

 

5. O VI Congresso de 1928 da IC e as posições de Mella 

 

Já a partir de 1928, as contradições entre a práxis revolucionária de Mella e as 

posições da IC e dos partidos comunistas nacionais se tornam mais agudas, apesar de sua 

morte prematura não ter permitido vislumbrar os desdobramentos de tais contradições. Foi 

neste Congresso que foram aprovadas as Teses sobre a situação dos países coloniais e 

semicoloniais, que orientariam a estratégia dos partidos comunistas da América Latina a 

partir de então. Estas teses advogavam a necessidade de uma etapa democrático-nacional 

na revolução latino-americana, antecedendo a revolução socialista. Tratava-se da ideia da 

revolução agrária e anti-imperialista, que fosse capaz de eliminar as persistências feudais e 

a subordinação ao imperialismo, mas não necessariamente levar ao rompimento com o 
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capitalismo. Inclusive eram identificados alguns setores da burguesia interna como 

possíveis aliados na luta contra o imperialismo.  

Contudo, o mesmo Congresso fez uma avaliação da situação mundial em seu 

conjunto como de entrada em uma nova fase revolucionária, no contexto da nova crise 

econômica capitalista e resolveu adotar a consigna ultra-sectária de classe x classe, que 

significava apresentar o poder soviético, ou seja, a ditadura revolucionária do proletariado, 

como viável naquele momento e, portanto, não fazer concessões a nenhuma posição 

política que contrariasse essa perspectiva. Assim, os partidos comunistas foram orientados 

a combater as tendências políticas reformistas e anarquistas – consideradas 

ideologicamente pequeno-burguesas - com a mesma veemência com que combatiam a 

ideologia da burguesia.  

Para o movimento operário e comunista dos países imperialistas a adoção desta 

tática levou a erros gravíssimos, como a sobrevalorização do caráter revolucionário da 

situação política geral e a subestimação dos fenômenos fascista e nazista. Na América 

Latina, a sua adoção foi igualmente desastrosa, com o agravante de que não estabelecia 

nenhuma relação lógica com a estratégia da revolução agrária e anti-imperialista, levando 

os partidos comunistas ao isolamento, ao dificultar uma atuação coerente mesmo em 

períodos de efervescência revolucionária. Onde e quando os partidos comunistas tiveram 

uma atuação mais relevante foi porque contrariaram esta tática ou, ao menos, não a 

seguiram ao pé da letra. (ACANDA GONZÁLEZ, 2013). 

Talvez por esta reviravolta tática, o PCM acabou endossando, depois de meados de 

1928, a tese de Mella sobre a necessidade de criação de uma nova central sindical, 

efetivamente classista, mas passou a ver com mais desconfiança os propósitos 

insurrecionais de Mella para Cuba. Naquele momento era considerado sintoma inequívoco 

de desvio pequeno-burguês, a ideia do desencadeamento da luta armada por meio de um 

grupo de vanguarda, ainda mais de composição social e ideológica heterogênea, como era 

o caso da ANERC. 

Entretanto, Mella fez ouvidos moucos às críticas partidárias e continuou seus 

esforços de organização da ANERC e da expedição armada a Cuba, em um plano muito 

parecido ao realizado por Fidel Castro cerca de trinta anos depois, quando do 

desembarque do iate Granma em Cuba em 2 de dezembro de 1956. Porém, Mella foi 

assassinado antes de levar o plano à execução. 

Desta forma, no período da tática de classe x classe pode-se afirmar que Mella 

passou a distanciar-se não apenas em termos táticos, mas inclusive estratégicos das 
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proposições da IC, uma vez que a unidade mais ampla que vislumbrava incluía a aliança 

operária e camponesa prioritariamente que deveria contar com o apoio de setores 

radicalizados da pequena-burguesia. No entanto, como Martí, não confiava nos setores 

internos da alta burguesia. Assim, considerava que a revolução em Cuba implicava 

simultaneamente uma continuidade e um salto histórico, trazendo para a ordem do dia das 

lutas democráticas e de libertação nacional, o horizonte proletário e socialista. 

 

6. Considerações Finais.  

 

Mella: comunista ortodoxo ou herege? 

 

Como disse Martínez Heredia: 

Mella fue revolucionario de un tiempo de sembrar, y cumplió su tarea a 

plenitud. En mítines, conferencias, centros de estudios para trabajadores, 

como publicista, señaló a la dominación imperialista como el mal mayor, 

y a los obreros su deber de encabezar el futuro. (2001, p. 159). 

 

Apesar de se destacar por sua prática, foi capaz de unir ação e pensamento de uma 

forma muito coerente. Assim como José Martí, interpretou as tarefas do momento 

histórico que vivia e o seu papel nelas. Soube praticar a ortodoxia marxista e ousar 

simultaneamente. Soube ser internacionalista, não apesar, mas através da sua luta pela 

libertação de Cuba e da América Latina. 

Uma pergunta complementar a que intitula estas considerações finais seria: o 

pensamento de Mella contribuiu a uma análise marxista da América Latina, especialmente 

da realidade cubana? Ou ainda: apresentou especificidades no próprio modo de pensar o 

marxismo a partir da América Latina? São perguntas complexas, que este pequeno ensaio 

não tem a pretensão de responder. Apenas pensamos contribuir com o levantamento de um 

caminho de investigação que nos parece mais profícuo para analisar a práxis – como união 

da teoria e prática – deste revolucionário singular.  

Sua curta vida e vasta obra ainda carecem de maiores informações e 

aprofundamentos, mas o mais transcendente de sua obra, sem dúvida, foi ter sido um dos 

primeiros marxistas martianos de Cuba, ao vislumbrar a continuidade histórica da obra de 

Martí de um modo não mecânico, mas dialético, ou seja, a revolução proletária de caráter 

socialista como condição, não apenas da realização, mas da elevação das tarefas 

democráticas e de libertação nacional a um novo patamar. Em outras palavras: trinta anos 
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antes, Júlio Antonio Mella havia se aproximado da resolução teórica dos problemas que 

seriam equacionados na prática pela Revolução socialista de 1959 em Cuba. 
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A REVOLUÇÃO RUSSA E O FUTURO DO SOCIALISMO 
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1 Introdução 

Há exatos 100 anos do outubro vermelho, a Revolução Russa continua uma esfinge 

com inúmeras interpretações, desdobramentos, consequências e significados. À esquerda e 

à direita brotam as mais variadas teorias derivadas deste marcante episódio do início do 

século XX. A Revolução Russa guarda especial significado para aqueles que se 

preocupam com os destinos da humanidade e traçam uma perspectiva para a 

transformação do mundo capitalista rumo ao socialismo. 

Para os marxistas, uma avaliação séria e crítica da Revolução de outubro, não é um 

mero exercício intelectual ou diletante, desligado da práxis política-social, mas vem 

carregada de uma urgência em face dos desdobramentos das novas configurações do 

capitalismo mundial, em sua ofensiva neoliberal e globalizada. 

Entender a Revolução Russa, pode abrir caminhos, fornecer pistas, esclarecer 

dilemas, romper barreiras e prover de ensinamentos os antigos/novos movimentos sociais 

e partidos políticos, sem, contudo, erigir o “Outubro de 1917” em modelo único e 

exclusivo de revolução socialista, como ainda nos dias atuais é comum se observar em 

muitas análises. 

A 100 anos da Revolução Russa, é mais do que o momento, de sacudir novamente, 

a poeira das velhas polêmicas e debates, e apontar novos rumos e novas perspectivas para 

o movimento socialista, após a derrubada do muro de Berlim e da queda do chamado 

socialismo real.  

 

1.1 Objetivos 

Diante da pluralidade de temas que poderiam ser explorados, resolvemos eleger 

três objetivos principais para proceder a analise deste importante evento histórico do 

século XX: o Capitalismo, a Burocracia, o Trabalho. Seguiremos de perto, duas ideias. A 

primeira, mais antiga dizia: “Analisar criticamente a Revolução Russa no seu contexto 

histórico é o melhor meio de educar os operários alemães e de outros países para as tarefas 
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resultantes da atual situação”. (Luxemburg, 1991). A outra: “Outubro de 1917 mostrou 

que era possível a revolucionários, apoiados pelos trabalhadores das cidades e do campo 

derrubar e tomar o poder e suprimir o capitalismo”. (Löwy e Bensaid, 2000).  

 

2 Referencial Teórico 

CAPITALISMO 

Entender e definir corretamente os resultados da Revolução Russa e também de 

outras revoluções que seguiram curso semelhante, não é um exercício desprovido de 

importância, mesmo depois da derrocada de grande parte dos países do “socialismo real”. 

Trata-se de uma atividade de fundamental valor, pois pode servir de orientação para os 

futuros processos revolucionários e para todos aqueles que se guiam na perspectiva 

socialista.  

O caráter anticapitalista da revolução de outubro manifesta-se nas inúmeras 

medidas que colocadas em prática, impulsionadas na efervescência do movimento dos 

trabalhadores, como a criação dos comitês de fábrica para gerir a produção e dos soviets 

para gerir a sociedade. Acontece a expropriação dos produtores privados, mas o impulso 

deste processo não tem seguimento. Passar a propriedade para o estado, é só parte da ação, 

que necessita do aprofundamento da gestão operária da produção, que no decorrer dos 

anos vai perdendo impulso. E na época stalinista transforma-se numa caricatura da 

expropriação preconizada pelos socialistas, especialmente porque não se avança da 

estatização para a socialização efetiva das forças produtivas.   

O grotesco da situação foi colocarem esta precária condição como elemento 

importante para afirmação de um caráter proletário da revolução na passagem dos anos. 

Tomemos para exemplificar uma das teorizações mais importantes para o chamado 

“socialismo real”, aquela teoria que afirma a existência de um “estado operário com 

deformações burocráticas”, ideia alicerçada na visão de Trotski (1977) a respeito do 

processo revolucionário russo. Este singular personagem da história da revolução e um de 

seus dirigentes, foi um dos primeiros a procurar explicar o que tinha ocorrido, 

especialmente frente a contrarrevolução que coloca no poder não os operários, mas a 

burocracia. Vejamos seu enunciado, pela ótica de um dos seus representantes: 

A caracterização da URSS como Estado Operário degenerado (ou 

contrarrevolucionário) era contraditória, exatamente por embutir a 

própria contradição da realidade, expressão, por sua vez, da particular 

refração da dialética da luta de classes mundial: um Estado em cuja base 
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econômica se encontram as conquistas históricas da revolução proletária 

de Outubro (nacionalização da indústria e do solo, monopólio do 

comércio exterior, planejamento econômico centralizado), mas 

politicamente dirigido por uma burocracia, órgão por sua vez, da 

burguesia mundial no interior do Estado Operário. (Coggiola, 1994, p. 

23). 

 

Vários problemas podem ser detectados nesta visão. Fiquemos com duas 

colocações sobre as “conquistas históricas”: a da “nacionalização da indústria e solo” e do 

“planejamento econômico”.  Nacionalizar ou expropriar o setor produtivo é um passo 

importante, mas não esgota a necessidade de aprofundar esta medida, com a autogestão 

dos trabalhadores, que começou a ser implantada e praticada pelos próprios trabalhadores 

e sofre um duro revés quando o próprio poder bolchevique impede este caminho com 

aplicação de medidas nitidamente de cunho capitalista como mostraremos em outro ponto, 

como a direção pessoal e não coletiva das fábricas, o taylorismo, etc. (Brinton, 1975; 

Kollontai, 1980). 

A propriedade e sua estatização devem ser observadas não pelo seu lado jurídico, 

como sobressai desta ótica, mas pelo lado da sua subordinação as relações sociais de 

produção, que são relações sociais de poder exercidas sobre as pessoas e as forças 

produtivas. De mais a mais, de que adianta, do ponto de vista dos trabalhadores, 

possuírem está “conquista histórica” se no chão-da-fábrica, (e porque não afirmar também 

no conjunto da sociedade!) prevalece o mais puro despotismo taylorista (ou 

stahkanovista), especialmente nos “anos de chumbo” do stalinismo. Nas palavras de 

Brinton: 

 

O enorme levante de 1917 pode destruir a supremacia política da 

burguesia (destruindo a base econômica na qual ela assentava: a 

apropriação privada dos meios de produção). Modificou o sistema 

existente das relações de propriedade. Mas não conseguiu (a despeito dos 

esforços heroicos neste sentido) transformar as relações autoritárias que 

caracterizam todas as sociedades de classe. (1975, p. 24). 

Shaw (1986) explica este raciocínio de Trotski, por sua ligação muito próxima com 

o Partido Comunista, modificando em parte seu posicionamento quando observa a 

ascensão de Hitler e a impotência do partido para reverter tal situação. Mas mesmo assim 

sustenta a ideia de um “Estado Operário”. Tão grave quanto a supressão do poder dos 
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trabalhadores, se realmente podemos classificar desta forma, é a desnaturação da teoria 

marxista.  

 

A maioria dos trotskistas (...) sucumbiram assim à mesma desvalorização 

da própria linguagem do marxismo, como tinham feito os estalinistas. 

Existia um ‘estado de operários’, eles diziam, onde não havia o menor 

vestígio de poder político real nas mãos de qualquer operário vivo. Eles 

podiam ser criados sem qualquer ação da classe operária, pelas manobras 

militares e políticas do estado burocrático russo. A teoria marxista se 

tornou assim, em grande parte, formal e retórica na sua invocação da 

classe operária. (1986, p. 127). 

 

Aferrados então a fórmulas ditadas por grandes figuras do marxismo, sem perceber 

que são imagens vazias, desprovidas de conteúdo e materialidade. O socialismo ou tem 

alguma ligação com as mudanças das relações sociais reais da sociedade, ou vira uma 

caricatura legalista e/ou política que serve na melhor das hipóteses para propagar mais 

confusão. Principalmente porque fica muito difícil compreender, da perspectiva do 

trabalhador, como se pode viver em um ‘estado operário’ e não determinar nada desta 

sociedade, e além disto sofrer uma brutal exploração, que implicava em uma alta 

rotatividade no emprego  

 

(...) então a industrialização ‘socialista’ da URSS tornou-se possível não 

só pela destruição do campesinato, mas também pela intensa exploração 

da própria classe que, em teoria, dirigia o país e que supostamente 

deveria ser a principal beneficiária das mudanças em andamento 

(Callinicos, 1992, p. 45).  

 

Sem mencionar que desde 1922 multiplicam-se medidas que diferenciam os 

setores dos mais altos escalões do estado e do partido (em adiantado processo de fusão) 

em termos de renda e privilégios (férias, bonificações, alimentos, viagens, etc.) em relação 

aos operários (Mandel, 1995, p. 80; Podtchekoldin, 1922, p. 123). Quão distante estamos 

dos primeiros dias de Outubro e da Comuna de Paris!  

Mais equivocada ainda, parece a tese afirmativa sobre o planejamento central, e 

não estamos neste ponto menosprezando o incrível sucesso desta forma de conduzir a 

economia, que livrou a URSS de várias crises do mundo capitalista. Posteriormente 
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sabemos, esta medida será adotada por vários governos da órbita do capital. E alguns 

setores da esquerda começam até a propugnar um “socialismo de mercado”, ou dotar o 

mercado com uma “face mais humana” com os mecanismos de planejamento e controle. 

Sair da esfera fenomênica requer entender o planejamento no seu cerne. Para a 

tradição marxista clássica, o planejamento é entendido como a alocação de recursos com 

base em decisões tomadas coletiva e democraticamente pelos produtores associados “ora, 

é mais do que claro que o sistema stalinista, em nenhum sentido, se assemelha a uma 

economia planejada. E isso acontece não só por causa do caráter autoritário, 

profundamente antidemocrático da economia de comando burocrático”, mas pelas 

ineficiências e irracionalidades de uma produção pela produção, pressionada pelo mercado 

mundial, e profundamente similar ao do mundo ocidental, daí a necessidade de 

caracterizá-las como Capitalismo de Estado. (Callinicos, 1992). Neste caso, e reforçando a 

ideia principal, trata-se de uma caricatura de planejamento, porque não associa a esta ideia 

seu principal fator: a participação dos trabalhadores autonomamente no controle da 

sociedade e da produção. 

Pelos caminhos tomados, no período fundamental de 1917-1921, e 

qualitativamente reforçados pela ascensão do stalinismo, o capitalismo que dava mostra de 

fraqueza voltou sorrateiramente pela porta do fundo com o enterro do “estado operário” ou 

quaisquer outras veleidades socialistas, apesar do discurso oficial anunciar a entrada 

triunfal em uma “nova sociedade”, sob a batuta do “guia genial e infalível dos povos”. A 

ideia de uma democracia comunista que tinha como princípios básicos: o sufrágio 

universal, o direito de revogar os nomes daqueles que fossem representar a sociedade, que 

estes representantes ganhassem apenas o salário médio do trabalhador comum, vigilância 

contra privilégios, que houvesse o máximo de autogoverno por parte do povo, que não 

houvesse nenhum corpo armado oprimindo o trabalhador, e a máxima liberdade, foi 

relegado a um plano cada vez mais distante. 

 

BUROCRACIA 

A burocratização da Revolução Russa é um processo que se alimentou da penúria, 

da escassez, da miséria, da dizimação da classe operária provocadas pela cruel guerra 

civil, mas igualmente do fim da perspectiva da revolução socialista nos países adiantados 

da Europa, em grande medida provocado pela socialdemocracia europeia que vacilou em 

diferentes momentos na construção do socialismo.  
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Para se ter uma dimensão do grave processo que expressa a burocratização, basta 

se verificar o crescimento do partido russo que pula de 15 mil funcionários em 1922 para 

1300000 em 1928, em grande parte recrutada pós-1924. O Estado que contava com 600 

mil pessoas na época czarista em 1928, conta com dois milhões de funcionários, que 

premidos pelas consequências da guerra procuram um meio de sobrevivência. (Coggiola, 

1994, p. 31).  

Mas o crescimento da burocracia se funda igualmente em raízes mais profundas 

dentro da sociedade moderna, “é alimentada fundamentalmente pelo desenvolvimento da 

divisão social do trabalho (entre trabalho intelectual e manual notadamente) e pelos 

‘perigos profissionais do poder’ que lhes são inerentes”. (Löwy e Bensaid, 2000, p. 171). 

A conjugação e sinergia das duas ordens de fatores ajudam a explicar o que se passou 

neste processo revolucionário, e muitos já fizeram isto de maneiras admiráveis, além dos 

autores mencionados. (Brinton, 1975; Callinicos, 1992.)  

Vencer e ultrapassar estes imensos desafios foi e será uma grande tarefa das 

revoluções passadas e futuras, e nem sempre os resultados logrados foram favoráveis. Mas 

é dever de todos aqueles que se debruçam sobre as revoluções socialistas buscar entender 

os elementos, que contribuíram para seu sucesso ou seu fracasso. Logo não podemos 

compreender este complexo processo sem igualmente identificar as “constelações” de 

ideias e teorias, especialmente dos bolcheviques, não para demonizá-los ou torná-los os 

únicos responsáveis pelos desastres e consequências do chamado bloco de países 

“socialista”, mas para um “acerto de contas” quase nunca realizado, e que nos futuros 

processos revolucionários possam contribuir para se pensar caminhos alternativos que não 

levem ao  estabelecimento do comando burocrático sobre os destinos da revolução. 

Particularmente, não há nenhuma dúvida que a confusão sustentada, desde a 

tomada do poder, entre o Estado, o partido e a classe operária em nome do definhamento 

rápido do estado e do desaparecimento das contradições no seio do povo, favorece 

consideravelmente a estatização da sociedade e não a socialização das funções estatais. O 

aprendizado da democracia é uma questão longa, difícil, que não caminha no mesmo ritmo 

que os decretos da reforma econômica. Ela toma tempo, energia. A solução fácil consiste, 

então, em subordinar os órgãos do poder popular, conselhos e sovietes a um tutor 

esclarecido, o partido. Na prática, ela consiste também em substituir o princípio da eleição 

e do controle dos responsáveis pela sua nomeação, por iniciativa do partido, desde 1918, 

em alguns casos. Esta lógica desemboca, então, na supressão do pluralismo político e das 
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liberdades de opinião necessárias à vida democrática, assim como a subordinação 

sistemática dos direitos à força. (Löwy e Bensaid, 2000, p. 172). 

Isto não implica em desconhecer a guerra civil e suas terríveis consequências para 

a revolução, nem também a mudança de qualidade quando se opera já dentro da lógica da 

contrarrevolução burocrática com Stalin. Mas uma abordagem sobre um conjunto de 

atitudes e medidas (equivocadas) tomadas pelos bolcheviques (Lênin e Trotski incluídos) 

pode nos permitir evita-las no futuro. 

A dualidade de poderes é sorrateira e cruel, e nesta realidade presente no outubro 

de 1917, ou os locais de poder eram ocupados pelos órgãos que nascem da práxis dos 

trabalhadores, ou a “merda” da sociedade capitalista (divisão do trabalho, burocracia, 

substitucionismo, hierarquia, disciplina, ordem etc.) volta a preencher o vazio.  

Marx analisando a sociedade capitalista definiu bem a essência de um projeto 

socialista, como obra da classe trabalhadora: “... a emancipação da classe trabalhadora tem 

de ser realizada pela própria classe trabalhadora”. (Marx, Karl e Engels, Frederic, 1980). 

Quando este afirma que a emancipação do trabalhador só pode ser obra do próprio 

trabalhador na sua atividade política (mas também social e econômica), afirma com todas 

as letras que sua práxis é que pode mudar a sociedade em todas as suas dimensões, mas 

igualmente declara com firmeza que esta atividade não pode ser substituída por algum tipo 

de salvador ou partido todo poderoso.  

Este projeto de construção de uma sociedade alternativa sempre foi uma constante 

no movimento socialista, o próprio Lênin em sua famosa e importante obra “O Estado e a 

Revolução” (Lenine, 1978), repete a fórmula, seguindo neste escrito a tradição da Comuna 

de Paris, tão bem analisada por Marx.    

Entretanto uma inflexão começa a aparecer após a tomada do poder em seus 

escritos. Nas palavras de Mészáros:   

 

Os principais temas de O Estado e a Revolução passam mais e mais para 

os bastidores de seu pensamento. Referências positivas relativas à 

Comuna de Paris (como exemplo de envolvimento direto de ‘todos os 

segmentos da população pobres e explorados’ no exercício do poder) 

desaparecem de seus discursos e escritos; e o acento foi colocado sobre a 

‘necessidade de uma autoridade central, de ditadura e de uma vontade 

conjunta de assegurar que a vanguarda do proletariado irá cerrar suas 
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fileiras, desenvolver o Estado e colocá-lo sobre nova base enquanto 

retém firmemente as rédeas do poder’. (1985, p. 36.) 

    

Premido pela necessidade de organizar o poder e a caótica situação nacional, o 

caminho trilhado passa muito mais pela centralização do poder nas mãos do partido 

considerado fiel intérprete das aspirações dos trabalhadores, do que pelo exercício 

concreto do poder por parte daqueles que efetivamente fizeram a revolução, criaram os 

embriões do poder (sovietes, comitês de fábricas, etc.). Estava então dada a senha ou pelo 

menos uma delas para a sorte da revolução. 

Não se quer com essas considerações afirmar que o bolchevismo estava tomado 

apenas pelos “germes da burocracia e do stalinismo” na metáfora de Victor Serge (apud 

Callinicos, 1992), porque também nele encontramos vários outros germes, quando se 

observa a intensa e aberta atividade dos trabalhadores no seu relacionamento com o 

partido. Mas esta tensão presente na prática e na obra dos seus líderes, acaba sendo 

resolvida para o lado da burocratização pela forte presença de uma camada de 

funcionários do partido e da mentalidade de que este era o principal instrumento para fazer 

a revolução, como vimos também acima nas palavras de Mészáros (Brinton, 1975; 

Callinicos, 1992; Mandel, 1995; Tragtenberg, 1988).    

Como então não concordar com grande parte da argumentação de Luxemburg, 

quando enfatiza a necessidade imprescindível da liberdade de pensamento e iniciativa dos 

trabalhadores na construção do socialismo. Nas suas palavras premonitórias: 

 

Mas abafando a vida política em todo o país, a paralisia atinge também, 

cada vez mais, a vida nos sovietes. Sem eleições gerais, sem liberdade 

ilimitada de imprensa e de reunião, sem livre enfrentamento de opiniões, 

a vida se estiola em qualquer instituição pública, torna-se uma vida 

aparente na qual a burocracia subsiste como único elemento ativo. A 

vida pública adormece progressivamente, algumas dúzias de chefes, 

partidários de uma inesgotável energia e de um idealismo sem limites, 

dirigem e governam; entre eles, a direção é assegurada, na realidade, por 

uma dúzia de espíritos superiores, e a elite do operariado é convocada de 

tempos em tempos para reuniões, com o fim de aplaudir os discursos dos 

chefes e votar unanimemente as resoluções propostas...”. (1991, p. 94). 
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Assim, a rica e profunda experiência de amplos contingentes de trabalhadores 

acabou por se debilitar e abrir facilmente o caminho para a autocracia stalinista com o 

fechamento da democracia proletária.  

Muitas das visões presentes nas grandes correntes do movimento comunista do 

início do século precisam ser superadas. Uma delas era a que entendia o socialismo 

unicamente como o simples desenvolvimento das forças produtivas. Esta ideia pode ter 

vários desdobramentos. Aqui abordaremos um exemplo ilustrativo ligado a visão de 

substituição do trabalhador nas decisões sobre o futuro da sociedade socialista no próprio 

local de trabalho com a adoção do processo de trabalho capitalista do taylorismo, por volta 

de abril de 1918. (Brinton, 1975). 

Uma parcela importante dos Bolcheviques concebia este processo (diga-se de 

passagem, que grupos dentro do partido, como por exemplo, os da revista Kommunist se 

opunham às medidas tendentes a adotar o taylorismo na produção), como mecanismo que 

o socialismo deveria adotar para superação da miséria, da escassez e do aumento da 

produção e produtividade do trabalhador. Ignoravam a materialidade classista deste 

processo nascido nas fábricas capitalistas, embrenhadas de uma racionalidade fortemente 

capitalista, que pretendia na verdade aumentar a exploração sobre os trabalhadores, e 

acreditavam que a pura e simples transferência e aplicação dessas técnicas e processos de 

trabalho não causassem maiores problemas junto aos trabalhadores.  

A utilização do taylorismo como mecanismo para aumentar a produtividade e a 

eficiência do trabalho, mesmo numa URSS com sérios problemas advindos da guerra 

civil, medida tomada pelos bolcheviques no poder e aprofundada por Stalin, já apontavam 

para grandes problemas na formulação de qualquer perspectiva socialista. No centro da 

produção, onde os operários por iniciativa própria já tinham constituído como organismos, 

os comitês de fábrica, para gerirem o processo de trabalho, a utilização desta medida só 

poderia provocar um choque contra a autonomia e gestão dos trabalhadores.  

Lênin modificando sua visão anterior a revolução de outubro de 1917, de crítica ao 

sistema taylorista, propugna sua utilização como mecanismo impulsionador do aumento 

da produtividade e de superação das inúmeras dificuldades que a sociedade passava. 

Veja nesta passagem, como concebe este mecanismo: 

 

Em comparação com as nações avançadas, o russo é um mau 

trabalhador. E não podia ser de outro modo sob o regime tzarista e com a 

vitalidade dos restos do regime de servidão. Aprender a trabalhar – esta é 
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a tarefa que o poder soviético deve colocar em toda sua envergadura 

perante o povo. A última palavra do capitalismo neste aspecto, o sistema 

de Taylor – tal como todos os progressos do capitalismo – reúne em si 

toda a refinada crueldade da exploração burguesa e uma série de 

riquíssimas conquistas científicas no campo da análise dos movimentos 

mecânicos no trabalho, a supressão dos movimentos supérfluos e inábeis, 

a elaboração de métodos de trabalho mais corretos, a introdução de 

melhores sistemas de registro e controlo, etc. (Lenine, 1978, p. 574). 

 

A compreensão das técnicas de trabalho taylorista, com o aumento da produção em 

série, a separação rígida entre planejadores e trabalhadores, a centralização das decisões 

normalmente em algum diretor de fábrica nomeado pelo partido, a maior divisão das 

tarefas, o pagamento por produtividade individual, era entendida sem maiores problemas, 

como algo neutro.  

Entretanto a simples menção de sua efetivação, de um lado gerou uma grande onda 

de protestos, mas de outro revelou a ideia de desconfiança nos comitês de fábrica e em sua 

capacidade para não apenas controlar o trabalho, mas geri-lo. Atividade destinada ao 

partido, que a semelhança de um demiurgo construiria as bases para o socialismo, mesmo 

com o aproveitamento de um “instrumento” do capitalismo.  

A situação se complexifica e torna-se mais clara, porque as medidas tayloristas são 

acompanhadas, de um esforço para “militarização do trabalho” (mesmo não sendo 

aplicadas plenamente, pela onda de protestos que gerou). 

Mas para além do seu efeito de incrementar a produtividade de cada trabalhador, a 

observação mais acurada da situação não pode ser enxergada somente pelo lado da 

importação de uma técnica científica de trabalho pretensamente neutra, destinada a 

melhorar e fazer crescer a produção, mas principalmente pelo “seu conteúdo repressivo: o 

desconhecimento do sujeito ou sua negação”, que afinal era seu objetivo máximo 

(Tragtenberg, 1988, p. 86). 

Não tardou a aparecerem os protestos, como nos referimos antes, e as alternativas: 

 

A classe operária e seus porta-vozes, pelo contrário, têm consciência de 

que as novas aspirações comunistas só podem ser alcançadas com o 

esforço coletivo dos próprios trabalhadores. Quanto maior for a 

capacidade das massas para exprimir uma vontade coletiva e um 

pensamento comum, mais rápidas e completas serão as realizações da 
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classe operária; aí será possível criar uma nova indústria comunista, 

homogênea, unificada e bem preparada. Só os que estão ligados à 

produção podem nela introduzir inovações capazes de animá-la. 

(Kollontai, 1980:09).  

 

Longe de desvios sindicalistas, a Oposição Operária, aponta é um outro caminho 

para construção não só de uma nova e grande indústria, mas da própria construção do 

socialismo. O final trágico desta história, todos conhecem, não vai ser a constituição de 

um novo ser humano emancipado e autônomo, mas o operário-padrão Stakhanov, mineiro 

que batia recordes na extração de carvão, pelo bem da pátria do socialismo e do seu 

“grande guia”, Stalin.          

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Este estudo parte de uma pesquisa bibliográfica que percorre uma leitura, análise e 

interpretação de obras que se destacam na análise da revolução russa de 1917. São 

utilizadas tanto as que saíram da lavra dos participantes que se destacaram como 

protagonistas daqueles acontecimentos, como também daqueles que se colocaram como 

estudiosos dos tortuosos caminhos percorridos pela revolução. Como é uma pesquisa 

ainda em andamento, uma parte importante do material utilizado até o momento aparece 

na confecção deste artigo, após ser submetido a uma observação e analise sistemática que 

servem de base a sua fundamentação teórica. 

 

4 Resultados 

A Revolução Russa guarda especial significado numa perspectiva para a 

transformação do capitalismo rumo ao socialismo, especialmente na América Latina, neste 

momento de tantos retrocessos. Desdobramos esta investigação, ainda em fase preliminar, 

em três eixos: o capitalismo, a burocracia, e o trabalho (BRINTON, 1975; CALLINICOS, 

1992; EAGLETON, 1999; LUXEMBURG, 1991).  

Se o impulso inicial anticapitalista da revolução se manifesta nas inúmeras 

medidas colocadas em prática, impulsionadas na efervescência do movimento dos 

trabalhadores, como na criação dos comitês de fábrica para gerir a produção com a 

expropriação dos produtores privados, logo este movimento é estancado, numa 

formalização da estatização da propriedade, não concretizando uma efetiva e real 

socialização política e econômica que indicaria a superação do capitalismo.  
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A burocratização da Revolução Russa é um processo que se alimentou da penúria, 

da escassez, da miséria, da dizimação da classe operária provocadas pela cruel guerra 

civil, do fim da perspectiva da revolução socialista nos países adiantados da Europa, mas 

também pelo desenvolvimento da divisão social do trabalho e do crescimento da máquina 

estatal. Todo este quadro acaba provocando a substituição do trabalhador nas decisões 

sobre o futuro da sociedade socialista no próprio local de trabalho com a adoção do 

processo de trabalho capitalista taylorista, e em alguns momentos até com a militarização 

do trabalho.  

Premido pela necessidade de organizar o poder e a caótica situação nacional, o 

caminho trilhado passa muito mais pela centralização do poder nas mãos do partido 

considerado fiel intérprete das aspirações dos trabalhadores, do que pelo exercício 

concreto do poder por parte daqueles que efetivamente fizeram a revolução, criaram os 

embriões do poder (sovietes, comitês de fábricas, etc.).  

Estava então dada a senha ou pelo menos uma delas para a sorte da revolução, 

nada semelhante ao fervilhante movimento iniciado em fevereiro e em outubro de 1917. 

Desta forma, mesmo há 100 anos deste importante evento da história contemporânea, 

muito ainda precisa ser estudado e analisado, como este trabalho pretende. Mas de suas 

considerações provisórias, deve ficar a ideia chave de que qualquer processo 

revolucionário que pretenda a substituição da sociedade capitalista pela sociedade 

socialista, nunca pode abandonar a lição de que ninguém pode substituir os trabalhadores 

nesta ação, nem o partido, nem o secretário geral, nem os intelectuais.  

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Se alguma conclusão restasse a fazer, seria a reafirmação contundente que perpassa 

todos os pontos deste artigo de que a complexa obra de criação de uma sociedade 

socialista, só pode ser realizada coletivamente, com relações humanas e fraternas que 

rompam definitivamente com as divisões e hierarquias da sociedade capitalista.  

Ninguém pode substituir os trabalhadores nesta difícil ação, nem o partido, nem o 

secretário geral, nem os intelectuais, nem o mais infalível guia, pois  

 

(...) libertando desta forma homens e mulheres da tirania da labuta e 

permitindo a eles engajarem-se no controle democrático da vida social 

como ‘indivíduos unidos’ agora responsáveis por seus próprios destinos. 

No comunismo, homens e mulheres podem recuperar seus poderes 
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alienados e reconhecer o mundo que criam como seu, depurado de sua 

imobilidade espúria. (EAGLETON, 1999, p. 51).  
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LÊNIN: DA GUERRA DE GUERRILHAS AO PROGRAMA MILITAR DA 

REVOLUÇÃO PROLETÁRIA 

  

Wilson Alves dos Santos Junior29, UFU 

  

1 Introdução 

A luta dos trabalhadores contra o capitalismo dá-se por distintas formas de acordo 

com o desenvolvimento desigual dos países capitalistas. Não existe uma fórmula exclusiva 

para determinar os rumos das lutas emancipatórias do proletariado, porque a classe 

burguesa também desenvolve o aparelho repressivo que lhe dá sustentação no poder. 

 Contra as forças opressoras do capital e em todos os âmbitos da sua administração, 

do seu sistema jurídico e militar, a correlação do conflito antagônico entre trabalhadores e 

patrões extrapola as esferas institucionais do Estado. De um lado os capitalistas utilizando 

toda a máquina do Estado e do outro, os trabalhadores em constante organização pela 

reivindicação de diretos, mas carentes dos instrumentos indispensáveis para o conflito 

direto contra os patrões. 

Desde os primeiros tempos das organizações operárias, ainda na primeira 

revolução industrial, os trabalhadores utilizaram diversas formas para reivindicar os 

direitos mais elementares para a sua sobrevivência. Da destruição de máquinas ao envio 

coletivo de cartas, das passeatas pacíficas às barricadas, da luta parlamentar à luta armada, 

os trabalhadores sempre se organizaram de alguma maneira para lutar contra a exploração 

patronal. 

Os patrões, por outro lado, sempre utilizaram a força militar do Estado contra o 

proletariado. Afinal, todo o aparato militar do Estado capitalista é estruturado para 

defender os interesses da burguesia, classe que detém o poder econômico e político. A 

violência do capital não poupa quem o afronta. Jovens, idosos, homens e mulheres, 

empregados, subempregados e desempregados, trabalhadores do campo e da cidade, todos 

sentem na própria pele a violência e a fúria da ganância dos capitalistas. 

Contra a violência do Estado capitalista, os trabalhadores também aprenderam a 

organizar a violência proletária. Com o surgimento do socialismo-científico, o acirramento 

da luta de classes tomou a forma de luta armada e da guerra civil contra o poder instituído 
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da burguesia. Organizados em grupos guerrilheiros ou em exércitos revolucionários, 

diversas organizações e partidos proletários enfrentaram o capital com armas nas mãos, 

com barricadas, ações de sabotagens e expropriações de recursos para a manutenção da 

máquina de guerra revolucionária.  

Dessa maneira, a luta parlamentar por si só não possui os instrumentos suficientes 

para derrubar a máquina militar do Estado capitalista. O avanço na luta legal é limitado 

pela violência do Estado capitalista que acaba por desenvolver novos tipos de combates 

conforme afirmava Lênin, em 1906, no texto Guerra de guerrilhas: 

o marxismo distingue-se de todas as formas primitivas de 

socialismo pelo facto de ele não amarrar o movimento a qualquer forma 

determinada e única de luta. Ele reconhece as mais diferentes formas de 

luta, e 

além disso, não as «inventa», mas apenas generaliza, organiza, dá 

consciência 

àquelas formas de luta das classes revolucionárias que surgem por si no 

curso do 

movimento. (LÉNIN, 1905) 

  

A militarização da organização dos trabalhadores é uma exigência da luta social 

que torna possível assaltar o poder central da burguesia. 

Nos dois textos analisados nesse trabalho, “Guerra de guerrilhas” e “O programa 

militar da revolução proletária”, de 1906 e 1907 respectivamente, põe em cheque a 

política oportunista de vários grupos políticos da Rússia entre a Revolução de 1905 e a 

Revolução de Outubro, de 1917, além de apontar importantes elementos da luta de classes 

desenvolvida pelo proletariado. 

 

1.1 Objetivos 

Este trabalho pretende analisar a luta dos trabalhadores através da necessidade da 

organização militar contra o czarismo autocrata e os grupos oportunistas que defendiam a 

desarmamento do povo. 

No primeiro texto, Lenin defende que a luta por meio da guerra de guerrilhas é 

válida em contradição aos oportunistas que consideravam essa forma de luta como 

anarquista, blanquista
30

 e terrorista. Ele afirma também que essa forma de luta poderia 

                                                             
30 Louis-Auguste Blanquí (1805-1881). Socialista utópico francês que negava a luta de classes, acreditando 

que a sociedade seria libertada não pela ação da luta de classe do proletariado e seu partido, mas pela 

conspiração de um pequeno grupo de intelectuais conspiradores. 
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ajudar na organização do Partido Operário Socialdemocrata Russo (POSDR) nas regiões 

onde estava mais desorganizado. 

No segundo texto, “O programa militar da revolução proletária”. Lênin defende 

abertamente o direito dos trabalhadores se armarem na luta contra a burguesia, além de 

afirmar que não se pode ser contra qualquer tipo de guerra, pois é necessário separar as 

guerras contra a burguesia e as guerras imperialistas. 

O objetivo principal desse trabalho é demonstrar que a luta de classes, a luta contra 

a burguesia é uma guerra declarada contra o capital. Guerra cuja a finalidade é a derrubada 

do capitalismo e a construção do socialismo sob a direção dos trabalhadores. 

 

2 Referencial Teórico 

Vo Nguyen Giap, General que organizou o exército popular do Vietnã e que 

venceu três países imperialistas, Japão, França e Estados Unidos, descreve em seu livro 

“Armamento das massas revolucionárias. Edificação do exército do povo”, as teses de 

Karl Marx, Frederich Engels e Vladimir Ilich Lênin sobre a questão da organização militar 

do proletariado. Neste livro, Giap expõe a ligação entre o problema da organização militar 

dos trabalhadores e sua relação com a teoria da luta de classes e do Estado. 

Giap descreve o exército como principal instrumento de guerra e organização 

especial do Estado, isto é, o exército como ferramenta de uma dada classe a serviço da 

realização da sua linha política pela violência armada (GIAP, 1976). 

Para Giap, Marx e Engels considerava que o proletariado só poderia alcançar a sua 

libertação através da organização e da direção do Partido Comunista, que, unido com os 

camponeses, poderia empregar a violência revolucionária contra a burguesia e seu Estado 

opressor, instituindo em seguida, a Ditadura do Proletariado para a construção de um 

estado socialista como fase transitória até o comunismo. 

Marx e Engels defendiam a necessidade de armar a classe operária com o objetivo 

de “substituir o exército permanente pelo povo em armas” (MARX e ENGELS, 1970, p. 

189), uma vez que a destruição do aparelho estatal burguês dependerá da capacidade de 

mobilização e organização política e militar dos trabalhadores. Essa capacidade foi 

demonstrada em parte pelos trabalhadores franceses durante o curto período em que foi 

vitorioso no episódio da Comuna de París, onde mais de 40 mil homens, mulheres e 

jovens obtiveram resultados surpreendentes diante um poderoso exército profissional, 

portando armamentos superiores aos dos communards. 
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Lênin, em um texto intitulado: “O começo da revolução na Rússia”, escrito em 

1905, afirmava que:  

Só o povo armado pode ser um verdadeiro baluarte da liberdade popular. 

E quanto mais depressa o proletariado conseguir armar-se, quanto mais 

tempo se mantiver na sua posição de combate de grevista revolucionário, 

tanto mais depressa a tropa vacilará e tanto maior será o número de 

soldados que compreenderão, por fim, o que estão a fazer, que passarão 

para o lado do povo contra os verdugos, contra o tirano, contra os 

assassinos dos operários desarmados, das suas mulheres e dos seus 

filhos. (LÉNIN, 1905) 

 

E ainda: 

O armamento imediato dos operários e de todos os cidadãos em geral, a 

preparação e organização das forças revolucionárias para a liquidação 

das autoridades e instituições governamentais — esta é a base prática 

sobre a qual podem e devem unir-se todos os revolucionários sem 

distinções para o golpe comum. (LENIN, 1905). 

 

A necessidade de enfrentar o exército do Estado czarista conduziria os 

trabalhadores russos, organizados pelo POSDR, a travar uma luta além das condições 

legais defendidas pelos partidos da velha ordem e pelos socialistas-revolucionários
31

. 

Lênin defende nesse texto a linha marxista de organização militar dos trabalhadores em 

aliança com os camponeses e o enfrentamento direto com as forças czaristas, acreditando 

que o povo não acreditaria mais nas formas legais de luta após o massacre de centenas de 

trabalhadores ocorrido no dia 22 de janeiro de 1905, quando, em manifestação pacífica, a 

polícia abriu fogo contra centenas de manifestantes, assassinando e ferindo dezenas deles 

no episódio conhecido como Domingo Sangrento. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Este trabalho foi elaborado com base na pesquisa bibliográfica e na análise de 

textos, que conduziu a uma avaliação acerca do processo de organização dos trabalhadores 

russos no período de 1905 a 1907 durante a primeira revolução russa e nas vésperas da 

segunda revolução, em 1917. 

 

4 Resultados 

                                                             
31 Partido Socialista-Revolucionário. De linha pequeno-burguês fundado na Rússia em 1901 a partir de 

vários grupos e círculos populistas. Esse partido não via diferença entre o proletariado e o campesinato, 

além de rejeitar o papel dirigente do proletariado na revolução. Durante a primeira revolução de 1917, 

esse partido participou do ministério do governo de Kerenski, negando as exigências dos camponeses. 



136 
 

Partindo do texto “Guerra de guerrilhas”, publicado no dia 30 de setembro de 1906 

no jornal Proletári número 5, Lênin defende a luta armada como um desenvolvimento da 

consciência das massas, em conformidade com pensamento de Marx de que não se pode 

renunciar a nenhuma forma de luta, desde que seja compreendido através do método 

materialista-dialético, sobretudo em momentos de extrema violência da classe dominante. 

A luta armada, descreve Lênin, pode tomar dois objetivos distintos, sendo em 

primeiro lugar uma ação direta contra pessoas isoladas, chefes e subordinados do serviço 

militar-policial, e num segundo plano, para a confiscação de recursos tanto do governo 

como de pessoas particulares, direcionados para a compra e manutenção de armamentos e 

para a preparação da insurreição. É importante lembrar, que esse tipo de luta também foi 

utilizado pela população menos organizada, os lumpemproletariados e por grupos 

anarquistas em momentos de extrema miséria, fome e desemprego, além das ações em 

resposta às ações dos centúrias-negras
32

. 

Outro exemplo citado por Lênin nesse texto é a atividade do partido 

socialdemocrata da Letônia, que publicava em seu jornal, cuja impressão atingia 30 mil 

exemplares, uma lista de espiões e de pessoas que colaboravam com a polícia, convocando 

publicamente a execução deles por parte da população.  

Poderia então essas ações ser considerada como anarquista ou blanquismo? 

Questionava Lênin em comparação com as atividades dos sociais-democratas da Letônia. 

Em resposta a essa questionamento, ele afirmava que “o velho terrorismo russo foi obra do 

intelectual conspirador; agora a luta de guerrilhas é travada, regra geral, pelo operário de 

um grupo de combate ou simplesmente pelo operário desempregado”. (LÉNIN, 1906). 

Assim, para Lênin, era fundamental prestar atenção neste tipo de situação, uma vez que 

essas particularidades não fugiam às críticas dos partidos da ordem e também eram 

subestimadas por alguns membros do POSDR. 

Lênin considerava ainda que a guerra de guerrilhas não desorganiza o movimento, 

ao contrário, avaliava que era melhor do que a ausência de resistência.  Ele demonstra que, 

onde havia esse tipo de luta em determinadas regiões do interior da Rússia, Polônia e 

Letônia, a situação da luta estava mais organizada que nas regiões centrais da Rússia. 

Lênin afirmava que a luta de guerrilhas era de fato inevitável em determinado momento 

                                                             
32 Grupo formados por defensores da monarquia criados pela polícia czarista para lutar contra o 

movimento revolucionário. Utilizava a violência contra intelectuais progressistas e judeus, promovendo 

vários assassinatos. 
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em que o movimento de massas chegou ao ponto da insurreição. Ou seja, não era mais 

uma questão apenas de opressão nacional, mas um desenvolvimento das condições da 

insurreição.  

Outra questão sobre a luta armada, segundo Lênin, é que não está ligada 

diretamente com a desmoralização do movimento. Em sua avaliação, a desmoralização da 

luta está mais ligada com a falta de organização do que com a guerra de guerrilhas em si. 

É uma objeção liberal-burguesa e não marxista, afirma. A guerra de guerrilhas como 

artifício da guerra civil deve ser considerada sempre no plano da luta de classes, pois em 

momentos de profunda agudização das lutas sociais, a posição do partido deve ser sempre 

combativa e ter uma avaliação crítica em relação à guerra de guerrilhas, a fim de que não 

haja problemas de organização conforme os novos tipos de lutas que vão surgindo no 

processo insurrecional.  

Entretanto, o método da luta de guerrilhas não deve ser considerado o principal, 

mas “deve ser subordinado a outros, deve estar em conformidade com os meios principais 

de luta, enobrecido pela influência esclarecedora e organizadora do socialismo”. (Lênin 

1906). Sublinhava Lênin, porque era preciso travar a luta em todos os espaços para que o 

povo não siga vivendo iludido pela burguesia. 

Lênin finaliza esse texto afirmando que: 

É perfeitamente natural e inevitável que a insurreição assuma as formas 

mais elevadas e complexas de uma guerra civil prolongada que abarque 

todo o país, isto é, de uma luta armada entre duas partes do povo. Não se 

pode conceber essa guerra senão como uma série de algumas grandes 

batalhas, separadas por intervalos de tempo relativamente grandes, e uma 

quantidade de pequenas escaramuças no decurso destes intervalos. 

(LÊNIN, 1906). 

 

É preciso que a socialdemocracia esteja preparada para as novas formas de lutas, 

educando e preparando as massas para a insurreição, desde as pequenas batalhas até a 

guerra civil entre as duas partes do povo. Deve também desenvolver a capacidade de 

liderança, contribuindo para a análise teórica correta das novas formas de luta, 

combatendo inclusive, velhas palavras de ordens e preconceitos que possam impedir os 

operários conscientes de aplicar corretamente essas lutas sem vacilo. 

Do texto “O programa militar da revolução proletária”, escrito em setembro de 

1916, em alemão e destinado à imprensa dos sociais-democratas revolucionários suíços, 

suecos e noruegueses, Lênin aborda o problema do desarmamento difundido pelos sociais-
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chauvinistas que defendiam a substituição no programa mínimo da socialdemocracia da 

“milícia” ou “armamento do povo” pelo desarmamento. 

A polêmica tratada nesse texto baseia-se na defesa dos chauvinistas europeus na 

luta contra o militarismo e contra toda guerra. Lênin afirma que “a burguesia das grandes 

potências imperialistas tornou-se totalmente reacionária”, enfatizando, portanto, que “toda 

guerra burguesa é uma guerra reacionária, escravista e criminosa”. (LÊNIN, 1916). 

A história do imperialismo no século XX é repleta de guerras coloniais. Essas 

guerras nacionais ou insurreições nacionais dos povos oprimidos são resultados de 

conflitos antagônicos que não podem ser resolvidos pela via pacífica. Por isso, os países 

imperialistas tentam de todas as maneiras evitarem esse tipo de guerra, que alimentada 

pela luta de classes, pode se desenvolver em guerra civil contra a burguesia. 

Lênin afirma nesse texto, que negar essas guerras desenvolvidas a partir da luta de 

classes é negar a própria revolução socialista. Por isso considera oportunismo negar a 

essas classes oprimidas destes países o direito de se armarem. 

Em uma análise mais ampla, Lênin avalia que o socialismo não pode ser vitorioso 

em todos os países ao mesmo tempo e que, em consequência da desigualdade das lutas 

sociais nos diversos Estados, os países capitalistas lançar-se-iam numa guerra feroz contra 

o Estado socialista. Nesse caso, conforme defende Lênin, essa guerra seria legítima e 

justa, pois seria uma guerra dos trabalhadores contra a burguesia. Somente depois de 

vencer a guerra contra a burguesia e expropria-la em todo o mundo, afirma Lênin, poderia  

então o proletariado desfazer de todas as armas. Lênin critica a posição dos oportunistas e 

os “padres sociais” que sonham com um futuro socialismo pacífico. 

Outro ponto dessa polêmica é a defesa da pátria por parte dos “oportunistas 

declarados” e dos kautskistas. Lênin considera que: 

Seria simplesmente uma estupidez negar a ‘defesa da pátria’ por parte 

dos povos oprimidos na sua guerra contra as grandes potências 

imperialistas ou por parte do proletariado vitorioso na sua guerra contra 

qualquer Galliffet
33

 de um Estado burguês. (LÊNIN, 1916). 

 

  Em todas as sociedades marcadas pela luta de classes, a classe dominante só 

conseguiu se estabelecer no poder graças à sua capacidade militar. No capitalismo, não é 

diferente. A burguesia só consegue se manter no poder graças ao seu armamento utilizado 

contra o proletariado. Lênin defende claramente neste texto a necessidade do armamento 

                                                             
33 Gaston Alexandre Auguste Galliffet (1830-1909). General francês, verdugo da Comuna de Paris de 1871. 
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do proletariado para “vencer e expropriar a burguesia” e mais uma vez critica a posição 

oportunista dos “reacionários socialistas cristãos” e da pequena-burguesia que defendem o 

desarmamento em um momento histórico marcado pela guerra imperialista de rapina. 

 Lênin faz uma breve referência a Comuna de Paris (1871), citando o exemplo de 

crianças e mulheres que lutaram bravamente com o proletariado francês e armas nas mãos 

contra o governo e seu poderoso exército regular. A situação de ampla miséria e 

exploração que sofria o proletariado francês não deixou outra opção a não ser empunhar 

armas e lutar heroicamente contra o Estado burguês, demonstrando na prática, o quanto a 

militarização consegue penetrar em toda a vida social. 

 A luta contra os partidários do desarmamento deve ser conjugada com a luta contra 

o oportunismo, sobretudo o oportunismo encoberto que, de acordo com Lênin, é o mais 

pernicioso e perigoso para o movimento operário, porque ocultam suas alianças com os 

oportunistas abertos – contra revolucionários, “com palavrinhas ‘marxistas’ e palavras de 

ordem pacifistas que soam a plausível”. (LÊNIN, 1916). As duas formas de oportunismo 

acabam defendendo uma revolução desarmada, pacífica e que por isso devem ser 

combatidas em todos os espaços da política proletária (no parlamento, nos sindicatos, nas 

greves, nos assuntos militares, etc). Nem mesmo as lutas por reformas devem ser 

abandonadas aos oportunistas, afirma Lênin. 

 Sobre a guerra imperialista de 1914-1916, Lênin a classifica como uma guerra 

burguesa reacionária e, como tal, o proletariado deve ser contra essa guerra, lutando para 

derrotar esses governos ao mesmo tempo em que prepara a insurreição revolucionária, ou 

ao menos evitar a guerra imperialista. O proletariado deve lutar contra a criação das 

milícias burguesas e contra o envio de recursos e homens para o exército burguês. Ao 

contrário, deve lutar pelo direito de criar sua própria milícia, com formação militar e livre 

escolha dos instrutores pagos com recursos públicos, a fim de estudar a arte militar para si 

e não mais para os seus exploradores. 

 Lênin termina o texto abordando a questão dos pequenos países que preferem ficar 

de fora das guerras ou das alianças forçadas pelas grandes potências. Como exemplo, 

Lênin menciona a Suíça, que possuía na época, duas linhas no movimento operário, uma 

ligada aos oportunistas em aliança com a burguesia, com interesse em receber os lucros 

dos turistas internacionais, e outra linha defendida pelos sociais-democratas suíços, onde 

aproveitavam uma relativa liberdade para ajudar os elementos revolucionários dos 

partidos operários europeus em suas batalhas, como a impressão de jornais em três 
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idiomas distribuídos para os operários e soldados dos países em guerra, publicando temas 

relativos à luta armada contra a burguesia desses países. 

 Em seu último parágrafo, Lênin questiona: “corresponde a reivindicação de 

desarmamento à corrente revolucionária entre os sociais-democratas suíços? A reposta é 

não, pois esclarece que o desarmamento é um programa nacional, dos pequenos Estados, 

mas de maneira alguma é o programa internacional defendido pela socialdemocracia 

revolucionária. 

 

5 Considerações Finais 

 A luta armada do proletariado surge como reposta imediata à repressão reacionária 

da burguesia em um dado momento de agudização da luta de classes. Não é um mero 

capricho ditado por algum modismo, mas uma necessidade estratégica para a derrubada 

definitiva do Estado capitalista. 

 Lênin, fundamentado na teoria de Marx e Engels, demonstra o quanto é importante 

para o proletariado se armar na luta o capitalismo. Não que a luta armada seja o principal 

meio para derrubar o Estado burguês, mas que, se mesclado com outras formas de lutas, 

pode minar as forças militares do capital, levando os trabalhadores ao posto de 

protagonista de sua própria história. 

 A guerra de guerrilhas é a resposta imediata à violência organizada do Estado 

capitalista. Ela se desenvolve a partir da necessidade do enfrentamento direto com a força 

militar burguesa criada para defender os interesses do grande capital. Através da luta 

guerrilheira, o proletariado organizado pode executar ações contra os órgãos repressores 

da burguesia, além de conseguir recursos expropriados do Estado e de empresas 

capitalistas que financiam o terror contra os trabalhadores. 

 Por isso o movimento dos trabalhadores não pode dizer não a qualquer tipo de 

desarmamento, a qualquer tipo de guerra. O trabalhador tem o direito universal de se 

defender e defender os interesses de sua classe. Não deve aceitar a guerra imperialista, 

pois como afirmava Lênin: uma guerra promovida pela burguesia reacionária é uma guerra 

reacionária. 

 O reflexo do desenvolvimento da teoria do marxismo-leninismo nas lutas sociais e 

insurreições após a revolução russa de outubro de 1917, quando o proletariado toma o 

poder de fato nesse país após anos de pequenos ensaios, é extremamente significante. Em 

todos os continentes da Terra surgiram organizações revolucionárias de trabalhadores que 

utilizaram a luta armada como principal estratégica para chegar ao poder por meio de uma 
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revolução socialista ou, em alguns casos, como forma de conquistar a independência 

nacional. Algumas vitoriosas, outras massacradas, sobretudo pela falta de análise mais 

profunda da própria realidade. 

 Quase todos os movimentos armados utilizaram a guerrilha como principal 

instrumento para minar as forças do Estado burguês tais como, o M26 de Cuba, a FSLN 

da Nicarágua, a FLN da Argélia, o MPLA da Angola, os partidos comunistas da China, do 

Vietnã e da Coréia do Norte. 

 Atualmente, o debate sobre a luta armada permanece estagnado, tanto nas 

organizações políticas quanto na academia, talvez como resultado do terror aplicado pelas 

diversas ditaduras civil-militar, patrocinadas pelos Estados Unidos, que derrotou grande 

parte dos movimentos armados inspirados pelo exemplo de Cuba. Ou talvez seja pela 

ilusão dos partidos da esquerda reformista que dominaram o cenário político após o fim 

das ditaduras. Entretanto, a luta de classes continua. 

 

Referências  

 

BERARDO, J. B. Guerrilhas e guerrilheiros no drama da América Latina. São Paulo: 

Edições Populares. 1981. 

 

GIAP, V. N. Armamento das massas revolucionárias, edificação do exército do povo. 

16 dez. 2013. Disponível em: 

<https://www.marxists.org/portugues/giap/ano/arma/index.htm>. Acesso em 5 set. 2017. 

 

LÊNIN, V. I.  A Guerra de Guerrilhas. 30 set 1906. Disponível em: 

<https://www.marxists.org/portugues/lenin/1906/09/30.htm>. Acesso em 3 set. 2017. 

 

LÊNIN, V. I. O começo da revolução na Rússia. 25 jan. 1905. Disponível em:  

<https://www.marxists.org/portugues/lenin/1905/01/25.htm>. Acesso em 5 set. 2017. 

 

LÊNIN, V. I. O programa militar da revolução proletária. set.1916. Disponível em: 

<https://www.marxists.org/portugues/lenin/1916/09/programa.htm>. Acesso em 3 set. 

2017. 

 



142 
 

 

UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE 

DO RIO DOCE 

 

Gabriela Lourenção Gasparetto
34

, UFU; Aldo Duran Gil
35

,UFU. 

 

1Introdução 

Neste trabalho apresentamos um avanço parcial da pesquisabibliográfica de 

Iniciação Científica
36

sobre o processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce 

(CVRD), ocorrido em 1997. Para tanto, é necessário analisar, através de uma perspectiva 

histórica, as condições políticas, macroeconômicas e ideológicas ocorridas no Brasil desde 

a criação da CVRD (1942) até alguns anos depois de sua privatização (2007). 

Por meio de uma análise historiográfica do comportamento intervencionista do 

governo, observa-se que o Brasil ao longo de sua história passou por vários contextos, 

como por exemplo, o processo de colonização, em que a coroa portuguesa era a 

responsável pelo total controle econômico brasileiro, primeiramente com a extração do 

pau-brasil, cana de açúcar e depois a agricultura cafeeira. Ou ainda, o período dos anos 

1930, quando se deu início ao processo de fortes interferências governamentais na 

economia (COTRIM, 1999). 

De acordo com alguns autores, antes da década de 1930, o Brasil se inseria em um 

contexto ideológico liberal clássico, no qual o governo brasileiro procurava não intervir na 

economia, apenas atuava através da concessão de favores da nascente industrialização 

brasileira por meio de tarifas alfandegárias e empréstimos (BAER; KERSTENETZKY; 

VILLELA, 1973, p. 884). Segundo Moraes (1999, p. 7), o liberalismo clássico, 

identificado nos séculos XVII e XVIII, defendido principalmente por autores como Locke, 

Smith, Montesquieu, Hume e Kant, pode também ser tratado como um liberalismo 

conservador. Ele defende primordialmente a liberdade, seja ela individual, política, ou 

econômica, em que uma interferência estatal representa uma ameaça, uma opressão. 
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Tendo passado por diversas crises econômicas e políticas, a partir da década de 

1930 o país adota uma política menos liberal, havendo uma efetiva participação estatal nas 

atividades econômicas então vigentes. O principal motivo dessa inserção governamental 

foi o contexto da depressão mundial de 1930: 

 

A depressão mundial dos anos 30 não só colocou o Brasil  no caminho da 

industrialização como pela substituição de importações, como também 

conduziu a uma expansão e a uma mudança do papel do Estado na 

economia do País. As mudanças institucionais, que levaram a um papel 

mais importante do Estado na economia, resultaram no intuito de o 

Governo brasileiro proteger a economia do total impacto da depressão e 

apoiar e acelerar o processo de industrialização (BAER; 

KERSTENETZKY; VILLELA, 1973, p. 887). 

 

Sendo assim, o Estado transfere responsabilidades que antes eram dos setores 

privados e passam a ser agora do setor público. A partir da década de 1940 são criadas as 

principais empresas estatais:Companhia Siderúrgica Nacional (1940), Companhia Vale do Rio 

Doce (1942),Petrobrás - Petróleo Brasileiro S/A (1953). 

Essa política intervencionista é bastante defendida e discutida por autores como 

Burke, Tocqueville, Benjamin Constant e Stuart Mill (MORAES, 1999, p.7), os quais 

defendem a ideia de que uma garantia às liberdades individuais representa uma ameaça, 

pois os interesses interpessoais são diferentes. Segundo Stuart Mill (apud MORAES, 

1999, p. 24), o indivíduo nem sempre sabe o que é melhor para si mesmo, nesse contexto é 

relevante o intervencionismo estatal. 

O início da década de 1950 foi marcada pelo segundo mandato de Vargas, com os 

principais pontos do seu projeto de governo: estabilização econômica, desenvolvimento 

industrial (GIAMBIAGI, 2011, p. 10). 

 

Dentre as realizações de Getúlio Vargas, destaca-se  a criação de duas 

empresas estatais, cuja a importância só ficaria mais clara a médio prazo 

– o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e a 

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). Ambas ajudariam a construir um 

país que se modernizava, deixando para trás outro, que ‘bocejava”, como 

nos dizeres do poeta espanhol Antônio Machado (GIAMBIAGI, 2011, p.  

9). 

 

Segundo Arienti (2003, p. 100), observa-se uma intensa mudança na política 

econômica nas décadas de 1970 e 1980 principalmente no que tange a estrutura estatal: de 

um contexto intervencionista, keynesiano, para uma política econômica liberal. 

 

Os Estados nacionais, de forma geral e quase generalizada entre as 

economias capitalistas desenvolvidas e em desenvolvimento, passaram 

por uma severa crise financeira nas décadas de 1970 e 1980. Além disso, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Sider%C3%BArgica_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Vale_do_Rio_Doce
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as políticas econômicas keynesianas, o aparelho estatal de oferta de bens 

e serviços e o sistema de bem-estar social foram identificados, 

principalmente na crítica neoliberal, como elementos que traziam pesado 

ônus à situação financeira delicada dos Estados. Considerou-se também 

o tamanho do aparelho estatal excessivo, a burocracia estatal ineficiente 

e suas ações, tanto produtivas como regulamentadoras, obstáculos que 

emperravam novas estratégias transformadoras das demais estruturas 

fordistas. O Estado keynesiano e do bem-estar foi identificado como 

elemento central da regulação fordista e, por conseqüência, da crise do 

fordismo. Por isso, tornou-se alvo de várias estratégias e, de fato, passou 

por substanciais reformas nas décadas de 1980 e 1990 que, embora 

longe de eliminar ou mesmo reduzir suas funções econômicas básicas, 

proporcionaram transformações em seu papel e forma (ARIENTI, 2003, 

p. 101). 

 

1.1 Objetivos 

É relevante introduzir o conceito welfare state (Estado do bem-estar social), se ele 

vigorou no Brasil, de uma forma mais branda, até meados da década de 1950. Essa 

ideologia, grosso modo, prega uma intervenção estatal nos mais diversos âmbitos 

governamentais, sendo enfatizado neste trabalho o viés político e econômico. 

Antagonicamente ao liberalismo, o Estado do bem-estar social é sedimentado em 

um governo que passa a se preocupar com a garantia de um bem-estar e benefícios à 

sociedade. No âmbito econômico, esse Estado em ascensão deixou de garantir ao mercado 

uma certa autonomia, liberdade de funcionamento, e passa a reger este com sua própria 

força, podendo ser nomeado como um “Estado Empresário” que “estatiza empresas, 

participa, com capital privado, de empresas mistas e cria empresas com capital público”, 

segundo Meduar (apud Machado, 2014, p. 102). 

 

Talvez o conceito de welfare state (Estado do bem-estar social) seja vago 

o bastante para permitir a cada um sua própria definição, mas todos os 

conservadores, liberais e socialistas parecem igualmente concordar em 

que o capitalismo ocidental já se move nessa órbita. O pobre e o 

desempregado vêem-no como uma promessa de segurança, e mesmo de 

abundância. O administrador profissional, no entanto, concebe-o, 

geralmente, como uma válvula de segurança para problemas sociais 

potenciais, ou como eficiente instrumento de controle das dificuldades 

econômicas e sociais que regulamentam irrompem na sociedade 

capitalista. Hoje em dia, até mesmo o contribuinte comum aceita a 

maioria de suas facetas como, pelo menos, males necessários (OFFE, 

1997, p. 211).  

 

Em 1942, por meio de fortes pressões nacionalistas, se deu a criação da Companhia 

Vale do Rio Doce, empresa estatal responsável pela extração e mineração das ricas jazidas 

de Itabira.  
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Durante muitos anos, interesses estrangeiros, frequentemente em 

combinação com alguns empresários locais, desejavam ansiosamente 

devolver para exportação as ricas jazidas de minério de ferro de Minas 

Gerais. Concessões para a mineração e exportação foram dadas e 

retiradas diversas vezes, conforme aumentava ou diminuía a oposição 

nacionalista à participação de firmas estrangeiras. As forças nacionalistas 

finalmente ganharam uma importante vitória com o cancelamento das 

concessões dada a um grupo estrangeiro para a mineração das ricas 

jazidas de Itabira em 1942. Em seguida foi criada a Companhia Vale do 

Rio Doce, uma empresa estatal que se tornaria a maior exportadora de 

minérios do Brasil (BAER; KERSTENETZKY; VILLELA, 1973, p. 

891). 

 

 

Desde sua criação realizada pelo Estado (1942) até sua venda ao setor privado 

(1997), a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) operou como uma empresa estatal que 

em 1970 detinha cerca de 80%  da exportação mundial de minérios de ferro, totalizando 

56 milhões de toneladas/ano desse minério (BAER; KERSTENETZKY; VILLELA, 1973, 

p. 902). 

As décadas seguintes foram marcadas por significativas estatizações e uma atuação 

governamental cada vez mais ampla nos diversos ramos da economia. No início da década 

de 1950 surge o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE), criado em 

1952, que ao longo de décadas foi responsável por “financiar e, por vezes, participar de 

empreendimentos industriais novos ou em expansão.” (BAER; KERSTENETZKY; 

VILLELA, 1973, p. 893). E ainda, em 1953 sob o segundo mandato de Getúlio Vargas 

cria-se a Petrobrás.Nos anos de 1960 e início de 1970, criam-se outras importantes 

empresas estatais nos ramos de energia e telecomunicação como a Eletrobrás (1962) e 

Embratel (1965). 

 No períodopós-1970 o Brasil está saindo de um momento de forte autoritarismo 

estatal e reinserindo ideias liberais. Nesse contexto o ex-ministro da Fazenda Eugênio 

Goudin disse: “Vivemos, em princípio, num sistema capitalista. Mas o capitalismo 

brasileiro é mais controlado pelo Estado do que o de qualquer outro país, com exceção aos 

regimes comunistas.” (PINHEIRO; GIAMBIAGI, 1999, p. 17). 

 Aos poucos, ocorre uma mudança na ideologia e na política que até então regiam o 

país. As ideias neoliberais vão ganhando força e espaço para discussões no governo, que 

passa a defender e implementar uma política de não intervencionismo estatal na economia. 

De uma maneira mais objetiva Saes explica: 
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Será considerada neoliberal toda ação estatal que contribua para o 

desmonte das políticas de incentivo à independência econômica nacional, 

de promoção do bem-estar social (Welfare State), de instauração do 

pleno emprego (Keynesianismo) e de mediação dos conflitos 

socioeconômicos (SAES, 2001, p. 82; grifo do autor). 

 

Ao referir a esse desmonte, Saes faz referência a três políticas estatais específicas. 

A política de privatização: “das atividades estatais: não só a desestatização de empresas 

públicas, geradoras de produtos industriais ou serviços pessoais como até mesmo a 

desestatização de atividades administrativas” (2001, p. 82). A segunda política é a de 

desregulamentação, que faz menção a um Estado com participação reduzida na economia. 

Já a terceira prega uma abertura da economia ao capital internacional, garantindo 

incentivos as multinacionais, e uma política econômica aberta a importação. 

Segundo Pinheiro e Giambiagi (1999, p. 17), o país passava nessa época por 

diversas crises econômicas, baixo desempenho econômico, aumento de inflação e da 

dívida externa. Em 1981/89, o PIB per capita subiu 0,3% ao ano, a inflação aumentou de 

95% para 1.783% e os investimentos caíram de 21% do PIB em 1980/82 para 17,1% do 

PIB em 1987/89. 

Nesse período a economia ia se contraindo, os índices macroeconômicos 

mostravam que o país carecia de uma nova política, um novo modo de 

administração. Diversos planos de recuperação econômica foram postos em práticas, e 

também uma nova ideologia. O pensamento liberal começava a ganhar força.  

No ano de 1994, a vitória eleitoral foi de uma ampla frente política conservadora, 

que adotava uma estratégia cada vez mais neoliberal. Apesar da inserção neoliberal na 

economia e política brasileira ter sido lenta, devido à resistência de membros da equipe 

dirigente, ocorreram nesse período diversas privatizações, quebra do monopólio estatal, 

abertura econômica ao capital internacional (SAES, 2001, p. 85).  

Contextualizado a ideologia de um governo intervencionista e seu início no Estado 

brasileiro, desde a década de 1930 até meados de 1970, é necessário realizar uma análise 

quantitativa e qualitativa do período entre 1942 até 2007 (dez anos após a privatização da 

CVRD), colocando em discussão os índices macroeconômicos relativos a despesa 

Governo/PIB, dívida externa, inflação e investimentos. Antes mesmo de dar início ao fim 

desse governo intervencionista percebe-se a ascensão de um Estado brasileiro de caráter 

mais liberal. 

Segundo Oliveira (2010, p. 22), a iniciativa privada teria seus próprios meios de 

financiar investimentos sem produzir aumento inflacionário como o governo. Ainda 



147 
 

garantiria ao governo uma maior atenção a cuidados públicos, como saúde e educação. E 

em uma análise microeconômica, proporcionaria à empresa uma melhor produção perante 

o mercado e seus concorrentes, uma vez que a iniciativa privada não possuiria tantas 

regras orçamentárias, administrativas e licenciatórias. 

 

A privatização era vista como um meio para a redução do déficit público 

e de controle da inflação: a receita obtida com a venda das empresas 

estatais poderia cobrir o déficit e aumentar a poupança do governo, 

liberando o Estado do gasto com novos investimentos. Por outro lado, 

através da privatização, buscar-se-ia aumentar a credibilidade do 

governo, mostrando que realmente pretendia mudara política 

/intervencionista e reduzir o tamanho do Estado. Esta 

política é fortemente recomendada pelos organismos internacionais,tais 

como o Banco Mundial e o FMI, e, muitas vezes aparece como condição 

para concessão de empréstimos por parte destas instituições (COSTA; 

PECI, 1999, p.193) 

 

O processo de desestatização já vinha ocorrendo desde a década de 1980, porém 

teve sua maior importância nos governos de Collor de Mello (1990-1992), Itamar Franco 

(1992-1995) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Com a inserção do pensamento 

neoliberal, é relevante analisar neste Plano de Trabalho os impactos e consequências do 

processo de privatização, com enfoque no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

no qual a CVRD foi privatizada. 

 

Em retrospecto, pode-se constatar que durante a gestão de Fernando 

Henrique teve início a fase mais longa, mais difícil e mais importante da 

privatização. Essa fase incluiu as empresas de mineração e infra-

estrutura, a ampliação da privatização aos estados e municípios e uma 

mudança no papel de setores público e privado na economia, num grau 

não previsto nos estágios anteriores (PINHEIRO; GIAMBIAGI, 1999, p. 

29). 

 

A CVRD foi vendida em 6 de maio 1997 ao consórcio Brasil, de Benjamin 

Steinbrunch, no valor exato de R$ 3.338.178.240, cerca de 3,3 bilhões de dólares. Esse 

valor representa uma das maiores brigas judiciais, já que o governo da época e o 

responsáveis pela privatização da CVRD subvalorizaram a empresa, que na época era 

avaliada em R$ 100 bilhões. Afirmavam ainda que a Companhia possuía apenas 1,4  

bilhões toneladas de minério de ferro, porém ao ser avaliada pela entidade Securities and 

Exchange Comission possuía 7.918 bilhões de minérios de ferro (MANO, 2013). Por essa 

e outras razões, durante vários anos foi pedido ao Ministério Público a anulação da venda 

da Companhia Vale do Rio Doce.  

Todavia, há uma grande discussão envolvida no pedido de anulação da venda da 

Companhia, sobretudo questionando que sua venda foi necessária para reduzir déficits 
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públicos, para poder ampliar investimentos na saúde e na educação. Entretanto, existem 

várias pesquisas que comprovam o contrário, como a de Mano (2013): “A dívida interna, 

entretanto, não diminuiu: entre 1995 e 2002 ela cresceu de R$108 bilhões para R$654 

bilhões.” E acrescenta: 

Na época, a União declarou que a companhia não custava um centavo ao 

Tesouro Nacional, mas também não rendia nada. “A empresa é medíocre 

no contexto internacional. É uma péssima aplicação financeira. Sua 

privatização é um teste de firmeza e determinação do governo na 

modernização do Estado”, afirmou o deputado Roberto Campos 

(PPB/SP) em 1997. No entanto, segundo os dados do processo, o 

governo investiu R$2,71 bilhões durante toda a história da Vale e retirou 

R$3,8 bilhões, o que comprova o lucro (MANO, 2013). 

 

 

2Referencial Teórico 

Para uma maior compreensão dotrabalho delimitado, procurou-se examinar 

parcialmente a bibliografia pertinente sobre o assunto que busca explicar a inserção das 

concepções econômicas liberais, keynesianas marxistas no Brasil e suas influências no 

processo de privatização e desestatização, com o intuito de compreender seus efeitos 

políticos e econômicos no caso brasileiro. A literatura oriunda de algumas teorias 

econômicas que buscam explicar o assunto, sobretudo, das teorias marxistas ganhará uma 

análise mais detida em outro momento. As análises de diferentes autores das áreas ciência 

política, história, economia, entre outras, tornam-se necessárias para aprofundar uma 

avaliação críticado processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce no Brasil. 

 

3Procedimentos Metodológicos 

O presente trabalho buscou desenvolver uma pesquisa bibliográficacom o intuito 

de possibilitar a análise do assunto delimitado, focando a inserção do pensamento liberal 

econômico no Brasil, sua influência no processo de privatização e seus resultados políticos 

e econômicos. 

Metodologicamente a pesquisadeverá seguir dois momentos importantes. O 

primeiro consistirá na ampliação da pesquisa bibliográfica sobre o assunto. No segundo 

momento analisar-se-á o material bibliográfico pesquisado e os dados e/ou indicadores 

econômicos coletados a fim de elaborar textos e artigos críticos com suas devidas 

conclusões. 

 

4 Resultados 
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 Com esse trabalho, é possível obter diferentes conclussões. Desde aquelas que vão 

contra a venda da antiga estatal CVRD, até determinadas conclusões que avaliam 

positivamente a sua desestatização. Entretanto, temos aqui apresentado um avanço parcial 

da pesquisa que buscou ser crítica: o debate sobre o assunto e o questionamento sobre a 

privatização e seus custos elevados para concretizar esse processo. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Diante dessas posturas a favor ou contra a estatização, devemos aprofundara 

discussão sobre a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. O que implica a 

continuação da pesquisada literatura mais relevante sobre o liberalismo econômico como 

influência no processo de privatização brasileiro, estudando,desde uma perspectiva crítica, 

aspectos importantes relacionadas com a sua venda a uma empresa privada, buscando 

explicitar ainda os índices macro e microeconômicos após sua desestatização.   
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A REVOLUÇÃO RUSSA E O BRASIL HOJE 

 

Tulio Barbosa
37

, UFU 

 

1 Introdução 

O presente trabalho tem como centralidade a reflexão sobre o papel da Revolução 

Russa na política brasileira na constituição da democracia nacional a partir de 1988 como 

um processo de lutas e centrado na ampliação dos direitos dos trabalhadores na elaboração 

prática de suas próprias condições de vida, ao mesmo tempo questões fundamentais 

apresentadas pelo processo histórico da revolução foram subtraídas da pautas de lutas dos 

trabalhadores brasileiros sob os auspícios do economicismo diretivo denominado 

neoliberalismo, desta maneira, apresentamos questões centrais para compreendermos a 

totalidade política nacional hoje principalmente no que tange aos efeitos dos direitos de 

greve e manifestação dos trabalhadores brasileiros que são cerceados pelas práticas 

impositivas do Estado brasileiro orientado pelas classes dominantes nacionais e até 

internacionais.  

A Revolução trouxe historicamente para o Brasil nova formas de enxergar a 

relação de classes e a necessidade de ampliar permanentemente as lutas para os 

trabalhadores terem melhores condições de vida, todavia, desde a redemocratização 

nacional houve um pacto entre as classes dominantes para que tudo que correspondesse 

aos ideais comunistas fossem suprimidos, para isso as táticas foram muitas: financiamento 

do mercado pelo Estado brasileiro, construção de um discurso de justificativas pró-

mercado sob a égide da eficiência do mercado, ampliação significativa da privatização, 

ataque aos direitos trabalhistas, constituição de movimentos de direita nomeados 

ideologicamente de apolíticos, criminalização dos movimentos sociais e das manifestações 

públicas quando a pauta é de esquerda, enfim, são muitas as formas de destruir o legado 

da Revolução Russa no Brasil e impedir que se façam até mesmo renovações importantes 

para os trabalhadores dentro da estrutura democrática nacional.  

Neste sentido, o presente trabalho objetiva construir um caminho teórico pautado 

nas evidências políticas do Brasil no século XXI e como algumas instituições nacionais 

foram sendo distanciadas das pautas comunistas e a Revolução Russa interpretada como 

                                                             
37

 Doutor em Geografia (UNESP), Doutor em História (UFU) e Professor do Instituto de Geografia da 

Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: tuliobarbosa@ufu.br. 



152 
 

uma grande falha histórica pela mídia brasileira, por grupos organizados de direita e até 

mesmo pelas instituições de ensino, portanto, serão pautadas as razões e suas 

correspondências políticas atuais para bloquearem qualquer forma de crítica à estrutura 

dada pelo mercado e pelas burguesias nacionais e internacionais, bem como recobrarem as 

pautas históricas da Revolução como a soberania realmente popular por meio da igualdade 

total e permanentemente válida. 

 

2 Revolução Russa Hoje e a Direita Brasileira 

Neste trabalho não pretendemos reconstituir a Revolução Russa, nem apresentar 

todo processo histórico, mas sinalizamos como a mesma é propositalmente desconsiderada 

a partir da desqualificação da esquerda. Tal desqualificação passa pela confusão proposital 

da direita entre comunismo, socialismo e nazismo, desta maneira, fundamentam um jogo 

de conceitos ideológico que não se aplica nem aos processos históricos e muito menos a 

gnosiologia e epistemologia marxista.  

O marxismo tem como condição primordial a ampliação das decisões populares e o 

nazismo é a extrema ditadura. A direita tenta associar todos os propósitos do nazismo com 

as esperanças marxistas, quando na verdade, a história demonstra, que comunismo, 

Revolução Russa, e o nazismo, Terceiro Reich, são incompatíveis. 

Lênin (1978) no seu escrito de 1917 “Luta de Classes e Poder Político” elabora um 

conjunto de argumentos contra os ataques e a fundamentação ideológica dos burgueses, 

apresentando um caminho, de fato, revolucionário e que permite compreender o Estado 

para além dos fundamentos burgueses. O ponto principal do texto de Lênin para nosso 

trabalho é a relação que o mesmo faz dos socialistas-revolucionários e os mencheviques 

como instrumentos da burguesia para enganar a maioria do povo. Ao trazermos para nosso 

cotidiano as questões levantadas por Lênin quanto ao papel do Estado e a doutrinação de 

direita para entender que o Estado é o ponto elevado da burguesia esbarramos no discurso 

fraudulento da direita brasileira quanto a liberdade, ao livre mercado e ao Estado mínimo. 

A direita brasileira propagou com mais veemência o ódio à esquerda nesses 

últimos anos, a fiscalização e as denúncias contra a esquerda tiveram êxito pelo grupo 

Escola sem Partido e o grupo Movimento Brasil Livre, tais grupos se comprometem com 

os valores ditatoriais burgueses e não permite que nem as ideias possíveis com o Estado de 

Direito da democracia burguesa sejam colocadas em prática, dentre tais a livre opinião, a 

liberdade de imprensa e a pluralidade de ideias. 



153 
 

Neste sentido, existem algumas palavras que se tornaram malditas ao longo das 

décadas, maldição anunciada pelas forças imperialistas mundiais e tomada como reais, 

portanto, inquestionáveis para os Estados a serviço das burguesias nacionais e 

subordinados aos ditames das forças capitalistas. Duas palavras são propagadas pela mídia 

ocidental imperialista como malditas e essas foram incorporadas decisivamente no 

calendário antirrevolucionário: Revolução Russa. Essas duas palavras consomem ainda 

muita energia da burguesia para vinculá-la sempre ao que pode existir de pior para a 

imaginação dos trabalhadores de todo ocidente. A Revolução Russa é vinculada pela 

mídia e pelo Estado, por meio das escolas e seus currículos, como um acontecimento 

equivocado da História, como se todos os acontecimentos fossem consequência de mentes 

criminosas prontas para arruinarem primeiro o povo russo e depois toda a humanidade. 

A Revolução Russa é, portanto, maldita nos termos constitutivos do modo de 

pensar um projeto de humanidade para a burguesia ocidental, tudo que envolve esse 

momento ímpar da História é considerado inapropriado para ser ensinado e até mesmo 

para ser pensado. A complexidade da realidade histórica é simplificada por palavras de 

ordem da burguesia que almeja a pasteurização crítica com isso tudo que lembre revolução 

é tratado diretamente como grande problema, já que as ideias revolucionárias subtraem 

abertamente o poder do capitalismo. 

A Revolução Russa vive ainda numa construção teatral na qual os processos 

históricos de luta dos trabalhadores do campo e da cidade são metralhados pelas ideias 

absurdas da burguesia nacional e internacional. Neste sentido, nada mais óbvio que eleger 

todos os “personagens” dessa revolução como grandes criminosos, comparáveis aos feitos 

terríveis de Adolf Hitler e em pouco tempo no Brasil o vermelho comunista é misturado 

ao vermelho nazista e muitas pessoas, lamentavelmente, não conseguem distinguir o 

vermelho das lutas dos trabalhadores do vermelho sanguinário do nazismo. A confusão 

tornou-se ainda mais aplicável nesses tempos incertos, com isso hoje em muitos “sites” e 

“blogs” temos a identificação mentirosa do comunismo com o nazismo e esses mesmos 

apontam para a única salvação: o mercado livre. As palavras de ordem da burguesia 

enumeram condições históricas de lutas dos trabalhadores e roubam tais valores para 

serem consumidos sob a roupagem dos ideais da revolução francesa: igualdade, liberdade 

e fraternidade; assim, o discurso ideológico burguês toma a forma da modernidade e 

configura-se como libertador. A Revolução Russa apresenta para a mídia como porta-voz 

da burguesia um enorme perigo se a forma repetir o conteúdo, com isso a valorização dos 

ideais da revolução francesa mostra-se mais próximo do sonho dos capitalistas, já que o 
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projeto da burguesia mundial é evidenciar a liberdade pelo consumo, o velho e terrível 

sonho americano tão comemorados nos filmes e nos currículos escolares. 

A situação política nacional é configurada como uma grande subtração dos 

caminhos da esquerda para uma efetivação prática da direita, neste sentido, inúmeros 

projetos nacionais desde o papel do executivo brasileiro até movimentos “pela educação” 

com a “escola sem partido” contribuem para o fortalecimento de uma visão parcial da 

história e da formulação de críticas efetivas ao estabelecido. 

A direita brasileira tem se configurado historicamente como a classe hegemônica, 

suas composições teóricas e atividades práticas na política nacional permitiram que 

ditaduras fossem instaladas e que o neoliberalismo na nossa atual conjuntura mostrasse 

sua força. A direita como colisão nos governos de Lula e Dilma mostrou-se competente ao 

subtrair o número de movimentos sociais, ao diminuir as ações do MST e de tornar os 

sindicatos pouco reivindicatórios, em outras palavras, o PT, até então visto por muitos 

como partido de esquerda, distanciou-se consideravelmente das ideias da revolução russa, 

das questões próprias do marxismo e segundo Fiori (2007) houve mais uma aproximação 

quanto ao “destravamento” do capitalismo no Brasil do que uma formulação, de fato, à 

esquerda. 

Mesmo o PT não se constituindo como um partido efetivamente de esquerda, mas 

um partido de colisão entre as diferentes classes com predomínio do capitalismo 

internacional, a direita brasileira mostrou-se furiosa com o caminho de apaziguamento dos 

conflitos sociais como os programas de distribuição de renda implementados nos governos 

do PT. Em pouco tempo as redes sociais e a mídia em geral iniciaram uma campanha de 

associação entre o PT e o comunismo, como se o comunismo fosse algo realmente ruim, 

desta forma, o ódio à esquerda foi incitada e tudo que lembre a esquerda é alvejado com 

críticas pouco significativas em termos científicos, mas socialmente essas críticas se 

tornam ódios sociais e operam uma rede de significados substanciais quanto a esquerda e 

tudo que a lembre, até mesmo jornais de direita são, em alguns momentos e por alguns, 

disparados como de esquerda como Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e O 

Globo, ou mesmo canais de televisão como a Rede Globo e Globo News. São inúmeros 

blogs, sites e grupos em redes sociais que apontam meios jornalísticos tradicionalmente de 

direita como sendo de esquerda, essa proposital confusão impede uma formulação mais 

precisa com crítica real por parte da população brasileira e com isso efetiva uma panaceia 

ideológica incapaz de produzir mudanças políticas e sociais. Dentre tais blogs e sites se 

destacam Rodrigo Constantino, Escola Sem Partido, Movimento Brasil Livre, Padre 
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Rodrigo Maria, Padre Paulo Ricardo, Guerra Política, Mídia Sem Máscara e Instituto 

Liberal, esses meios digitais de comunicação atingem diretamente milhares de brasileiros 

por dia, suas ideias são, na maioria, reforçadas pelos comentários dos próprios leitores os 

quais nitidamente ao se expressarem comprovam mais alienação e ódio à esquerda do que 

qualquer formação mais sólida referente à constituição política nacional. 

A Revolução Russa diante das confusões propositais da direita aparece como um 

caminho de impossibilidades, como uma forma de opressão a toda liberdade e apenas a 

“plena liberdade” poderá fazer triunfar a verdadeira democracia, escondendo, portanto, 

que a plena liberdade só pode partir das decisões e vontades reais dos trabalhadores 

brasileiros. O grupo Escola Sem Partido tem procurado fiscalizar todas as ideias que 

possam ser de esquerda, desta forma, empreendem grandes esforços em denunciar tudo 

aquilo que não aspira à liberdade, quando na verdade é um grupo que projeta a ditadura 

econômica do capitalismo como ponto central de seus discursos, muito ao contrário das 

ideias da Revolução Russa. A fiscalização desse grupo Escola Sem Partido é feita nas 

escolas públicas, privadas, nos materiais didáticos e até mesmo na sala de aula, lembrando 

situações próximas à vigilância da ditadura civil-militar brasileira e contrários aos seus 

“próprios princípios” de liberdade. 

O grupo Escola Sem Partido tem o apoio da burguesia nacional que prima por um 

país de pensamento único voltado para as exigências do capitalismo internacional e desta 

maneira direciona a escola para um limbo teórico voltado apenas para os conteúdos 

específicos de cada disciplina dissociando questões políticas, econômicas, culturais e 

sociais. Esse grupo caracteriza-se por perseguir abertamente qualquer pessoa ou 

movimento que simplesmente compartilhe ideias de esquerda. A Revolução Russa, 

portanto, aparece nessa vigilância do Escola Sem Partido como algo realmente devastador, 

basta ver como o grupo intensificou suas buscas por denúncias contra a esquerda nos 

livros didáticos como o autor Ali Kamel (s.d)  desse grupo fez várias incursões aos livros 

didáticos de História suprimindo a importância da Revolução Russa e acusando o PT de 

ter vínculos diretos com a herança soviética, o que sabemos ser totalmente inverdade, 

visto que o PT desde o primeiro governo Lula teve uma postura política e econômica de 

continuidade do neoliberalismo iniciado no governo Collor. 

A Revolução Russa, neste sentido, tem causado ainda muito medo na classe 

dominante, uma vez que a Revolução emprega outras formas para pensar e organizar o 

Estado, em outras palavras, a Revolução Russa fornece aos trabalhadores brasileiros 
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outras possibilidades além de venderem pedaço a pedaço seus corpos e espírito para 

produção de mais-valia. 

Esses grupos de direita assumiram um papel conservador para a manutenção do 

status quo e fornecem “elementos teóricos” feitos de forma ideológica sem aparato na 

realidade para subtrair qualquer forma de crítica ao capitalismo. Os movimentos sociais 

brasileiros de inspiração revolucionária de 1917 tiveram grande responsabilidade na 

formulação de políticas nacionais comprometidas com os direitos dos trabalhadores, foram 

séculos de lutas para a garantia mínima dos direitos trabalhistas e do direito de greve. 

Esses grupos de direita tentam atordoar a crítica dos trabalhadores mostrando as mazelas 

do comunismo, para que esses trabalhadores não fitem os reais problemas de seu tempo e 

espaço: o capitalismo. O comunismo é ainda uma possibilidade real para findar os 

problemas da classe trabalhadora, mas sabemos que isso não poderá ser construído sem os 

trabalhadores, logo compreender as causas reais das mazelas da classe no capitalismo é 

ponto fulcral dessa superação. 

Os grupos de direita têm grande poder de mobilização e formação ideológica no 

Brasil, por serem formados por meio das classes dominantes com ampla capacidade de 

investimento e inserção na mídia em geral. Esses grupos são alicerçados sobre os valores 

mais conservadores do capitalismo e focam toda suas políticas na permanente condição de 

explorado dos trabalhadores. Esses mesmos grupos não admitem o mínimo de crítica ao 

que está estabelecido e lutam até mesmo contra a obrigatoriedade do salário mínimo como 

aponta artigos do Instituto Liberal e do blogueiro Rodrigo Constantino, membro desse 

instituto. 

Esses grupos de direita tem um papel importante na fundamentação política de 

oposição a esquerda, pois distorcem toda a história e apontam para o capitalismo como 

algo permanente, como, de fato, o fim da história. Esses grupos trabalham para 

desmobilizar os trabalhadores e fomentarem no mesmo os valores burgueses 

empreendidos no capitalismo sobre a forma de meritocracia, mérito, força individual, 

enfim, tiram todo o papel econômico e social do capitalismo e efetivam um discurso de 

culpa para os trabalhadores quando os mesmos não conseguem terem melhores condições 

de emprego e/ou renda. 

A Revolução Russa mostra outro caminho: os trabalhadores somente superarão 

suas misérias e seus limites quando unidos. Os grupos de direita no Brasil tentam a todo 

custo afastarem qualquer possibilidade de união dos trabalhadores, com isso o 

neoliberalismo do governo Temer assume uma postura ainda mais agressiva que os 
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anteriores ao focar na subtração da organização dos trabalhadores nos sindicatos, 

subtraindo direitos trabalhistas e enfraquecendo as organizações dos trabalhadores, deste 

modo, o Estado se distancia ainda mais da mínima condição dos valores comunistas e se 

empenha na sabotagem de todos os ganhos históricos dos trabalhadores originados da luta 

de classes. 

Os inúmeros canais do youtube, os grupos de direita organizados, as comunidades 

do facebook, as postagens do twiter, enfim, existe um numeroso acervo digital com fins 

práticos para a propagação do anticomunismo e a Revolução Russa surge como ícone 

maldito desse sentimento, desse projeto para triunfar as vontades das classes dominantes. 

O comunismo é compreendido pela direita como ameaça real, para isso toda possibilidade 

de organização dos trabalhadores precisa ser subtraída e o é ao fazer com que a formação 

política dos trabalhadores seja distanciada das lutas de classes e do poder de coesão social 

dos mesmos. 

No Brasil antes mesmo da Guerra Fria as estratégias da direita mostraram-se 

eficientes para subtrair qualquer forma de pensamento de esquerda vinculado aos ideias da 

Revolução de 1917, assim, já na década de 1930, segundo Silva (2001), existe um 

organização da elite nacional e do Estado brasileiro voltada para a supressão das ideias 

comunistas, somado ao papel da Igreja Católica anterior a esse período desde os perigos 

da Comuna de Paris e suas formulações de críticas abertas ao comunismo como salientou 

Pereira (2010). 

A construção do anticomunismo no Brasil passa, portanto, da escola até a igreja e 

isso tem consequências diretas na constituição de uma ontologia nacional referente a 

esquerda, em outras palavras, a fundamentação capitalista apoiada pela igreja e também 

pelo Estado permitiram que hoje grupos de direita fizessem ideologias que distanciam o 

povo das ideias da Revolução Russa e até mesmo tentam apresentar o comunismo e o 

nazismo como sinônimos. 

A força da direita está na confusão política e social dos papeis do capitalismo e do 

comunismo, a deturpação histórica e a subtração progressiva da importância da união dos 

próprios trabalhadores tem elevado o índice de ataques aos movimentos sociais, aos 

militantes de esquerda e até mesmo partidos políticos. 

A Revolução Russa teve historicamente no Brasil grande influência no movimento 

operário já na década de 1920 com a organização de partidos, tomada de frentes sindicais 

e greves realizadas, mas somente na década de 1930 com o golpe de Getúlio Vargas e os 

inúmeros conflitos de classe é que o Estado sinaliza uma ofensiva deliberada tanto na 
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repressão direta nos movimentos de esquerda como indireta por meio da aliança com a 

Igreja Católica e seus sacerdotes conservadores. Hoje a Revolução Russa é tema aberto 

apresentado como perigo iminente tanto nas palavras de padres da Igreja como Padre 

Rodrigo e Padre Paulo Ricardo como nos grupos econômicos acostumados à exploração 

dos trabalhadores, em outras palavras, de forma simples a Revolução Russa desde 1917 

tem causado preocupação para as classes dominantes no Brasil e ainda hoje parece ser um 

problema considerável. 

 

3 Considerações Finais 

Neste sentido, os primeiros parágrafos do Manifesto Comunista de Marx e Engels 

de 1848 ainda ecoam com força, visto que o comunismo é uma força social, política, 

cultural e econômica que abala todo o alicerce burguês. Ainda hoje inúmeras forças de 

oposição ao comunismo operam contra os trabalhadores, o capitalismo na sua atual face 

neoliberal expurga os direitos dos trabalhadores, rouba a aposentadoria daqueles que 

labutaram por toda a vida e privatizam todo o patrimônio nacional. 

A Revolução Russa no Brasil aparentemente não tem influência considerável nos 

dias atuais, mas seu espectro ainda ronda os temores da classe dominante, por ser a 

Revolução Russa a protagonista da História do Futuro, por permitir que os trabalhadores 

ousem a construírem utopias e realizá-las. A Revolução Russa não é citada diretamente, 

mas sua influência histórica permitiu que movimentos sociais constituíssem caminhos de 

lutas contra o estabelecido, essa Revolução influenciou toda a formação de partidos 

políticos de esquerda ou mesmo de centro-esquerda como o PT na sua fundação, essa 

mesma Revolução fez com que movimentos de sem-teto e sem-terra fossem mais amplos 

no Brasil e efetivassem um discurso de oposição ao imperialismo e ao mercado financeiro. 

A Revolução Russa fundamentou as bases políticas da esquerda nas ações contra 

as ditaduras brasileiras e com isso contribuiu para a construção e fortalecimento da 

democracia nacional, visto que a própria Constituição de 1988 tem bases socialistas 

fundamentais, deste modo, a Revolução no Brasil não está distante dos trabalhadores, pois 

está na luta cotidiana das forças de opressão e na própria organização dos movimentos 

sociais. 
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Taynara Martins Resende Gonçalves
38

; Juliana Andrade Rocha
39

, UFU 

 

1 Introdução 

Introdução: 

A questão da formação de professores no Brasil está cada vez mais ganhando 

destaque no cenário educacional, visto que debater sobre como tem sido esta formação, 

fornece elementos para pensar e transformar a realidade atual das escolas brasileiras. 

Entretanto há ainda muitas questões a serem pensadas, principalmente em relação à 

formação dos professores que atuam na Educação Infantil, visto que esta é uma 

modalidade de educação recente que foi oficializada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB – Lei nº 9.394/1996.  

Somente a partir da elaboração da LDB que a Educação Infantil começou a ser 

discutida enquanto modalidade oficial de educação, desta forma, desde sua oficialização 

até os dias de hoje se passaram dezoito anos e observa-se que pouco foi modificado no 

que se refere à formação dos profissionais que atuam diretamente com as crianças 

pequenas. 

Esses profissionais apresentam-se para sua prática nas salas de aula despreparados 

para vivenciarem questões relacionadas ao cuidar, educar, o lúdico, a motricidade, os 

espaços e os tempos na Educação Infantil, visto que os currículos dos cursos de Pedagogia 

são estruturados para atenderem a uma diversidade de formações especificadas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Pedagogia, deixando, assim, de 

discutir e refletir profundamente sobre algumas delas. Neste sentido, entre as formações 

esquecidas pelos cursos de Pedagogia encontra-se a Educação Infantil. 
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Desta forma, este artigo apresenta como principais objetivos discutir e refletir 

sobre a formação inicial dos profissionais que atuam na Educação Infantil, de forma a 

entender como os currículos dos cursos de Pedagogia precisam se reestruturar para atender 

às necessidades dos docentes que atuarão com as crianças de zero a seis anos de idade.  

Neste sentido, este trabalho será organizado em duas etapas: inicialmente será 

realizado um breve apanhado histórico sobre a educação infantil, de forma a compreender 

como essa etapa da educação básica foi ganhando destaque no cenário educacional e, 

posteriormente, será discutido sobre a organização curricular dos cursos de Pedagogia a 

fim de entender qual é a ênfase dada à formação dos docentes que atuarão na Educação 

Infantil. 

 

A Educação Infantil: Um breve apanhado histórico 

Ao se discutir sobre a Educação Infantil, é fundamental que algumas noções de 

infância sejam apresentadas para que se torne compreensível o processo histórico que a 

infância percorreu, a fim de entender o contexto atual em que a Educação Infantil se 

encontra. 

Philippe Ariès é o autor considerado o precursor da história da infância, pois realizou 

diversos estudos que caracterizaram as diferentes fases que esta etapa da vida humana 

percorreu. Segundo Ariès (1981), a concepção de criança sofreu diversas alterações no 

decorrer da história. Por volta do século XII ao século XVII, a criança era considerada um 

adulto em miniatura, pois esta exercia um papel produtivo na sociedade, visto que a partir 

dos sete anos era inserida como um ser útil na economia da família. As crianças, neste 

período eram consideradas seres substituíveis, desta forma, registravam-se altos índices de 

mortalidade infantil e infanticídio. 

Esta realidade só sofreu alterações no século XVII, período no qual os poderes 

públicos e a Igreja passaram a se preocupar com os altos índices de infanticídio, 

melhorando as condições de vida das crianças, principalmente em relação à saúde. Neste 

período, os pequenos passaram a ser definidos como um ser místico, um anjo. Assim, 

inicia-se o processo de educação das crianças no seio familiar, fazendo com que se 

desperte um valor sentimental por estes pequenos seres que compõem a casa. (ARIÈS, 

1981) 
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Os pais começam, então a se preocuparem com a educação, saúde e bem estar de seus 

filhos e é, com o início da Idade Moderna, que surgem as primeiras instituições 

educacionais que se encarregam da educação das crianças. O surgimento destas 

instituições permitiu que “os adultos compreendessem a particularidade da infância e a 

importância tanto moral como social e metódica das crianças em instituições especiais, 

adaptadas a essas finalidades.” (ARIÈS, 1981, p. 193). 

É importante apontar também que, neste período, às crianças, nem tudo devia ser 

permitido, visto que elas deviam reconhecer e cumprir regras, prescrições, limites e 

interdições e, principalmente ser obedientes. Segundo Montaigne (1980, p. 19): 

O silêncio e a modéstia são qualidades muito apreciáveis na conversação. 

Educar-se-á o menino a mostrar-se parcimonioso de seu saber, quando o tiver 

adquirido; a não se formalizar com tolices e mentiras que se digam em sua 

presença, pois é incrível e impertinente aborrecer-se com o que não agrada. Que 

se contente com corrigir-se a si próprio e não pareça censurar aos outros o que 

deixam de fazer; e que não contrarie os usos e costumes: “pode-se ser avisado 

sem arrogância” [Sêneca]. Que evite essas atitudes indelicadas de dono do 

mundo, e a ambição pueril de querer parecer mais fino por ser diferente; e não 

procure (o que não oferece dificuldade) mostrar seu valor pelas suas críticas e 

originalidades.  

 

A criança era percebida pelo que lhe faltava, pelas carências que apenas a maturação e 

a educação poderiam suprir. Frágil na constituição física, na conduta pública e na 

moralidade, a criança é um ser que deverá ser regulado, adestrado, normalizado para o 

convívio social. Desta forma, surge a necessidade de se dar á criança, por um lado, a 

liberdade e por outro o freio, de modo que o adulto pudesse surgir pelo equilíbrio. 

Neste sentido, após delinear brevemente a história da infância, faz-se necessário 

apontar também como se deu a implantação da Educação Infantil no Brasil, visto que o 

objetivo central deste trabalho é entender como se dá a formação de professores para a 

Educação Infantil e compreender como os currículos dos cursos de Pedagogia têm se 

estruturado para atender às necessidades dos docentes que atuarão nesta etapa da 

educação. 

A Educação Infantil no Brasil iniciou-se de forma emergencial, por meio de 

campanhas assistencialistas, que envolveram apoio a programas de nutrição, saúde, 

educação e bem-estar social.  
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Somente na década de 1970, que o pré-escolar passa a receber uma maior atenção 

dentro do sistema educacional brasileiro, o que fica atestado pelos vários pareceres e 

documentos produzidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), principalmente no 

biênio 1974-1975. Neste período também, se realiza o Primeiro Encontro de 

Coordenadores de Educação Pré-Escolar, realizado em Brasília no ano de 1975. 

Porém, apesar de todas as iniciativas iniciadas neste período, a Educação Infantil se 

tornou um nível oficial de educação apenas por meio da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) nº 9.394 de 1996, a qual em seu artigo 29 aponta: 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. 

 

Desta forma, a Educação Infantil incorporou-se à Educação Básica se tornando o 

primeiro nível de escolarização. Com isso, esta etapa da educação passou a exigir dos 

profissionais que nela trabalham o domínio da prática educativa e não somente o cuidar 

como se dava, anteriormente, nas creches. 

 Neste sentido, ao adquirir este caráter pedagógico, pode-se dizer que a Educação 

Infantil passa a realizar um trabalho que considera a realidade da criança e toma esta 

realidade como ponto de partida, ampliando os conhecimentos infantis por meio de 

atividades que têm um significado concreto para a vida das crianças e que, 

simultaneamente, asseguram a aquisição de novos conhecimentos. Desta forma, se as 

atividades realizadas na Educação Infantil enriquecem as experiências infantis e possuem 

um significado real para a vida das crianças, elas podem favorecer o processo de 

alfabetização, quer a nível de reconhecimento e representação dos objetos e das suas 

vivências, quer a nível da expressão de seus pensamentos e afetos. 

Diante da inclusão da Educação Infantil na Educação Básica muitas indagações e 

inquietações vieram á tona no que se refere à formação dos profissionais que atuarão nesta 

etapa de educação, visto que a partir da implementação da Educação Infantil como 

primeira etapa de escolarização, os professores começaram a trabalhar com o binômio 

cuidar e educar no cotidiano das salas de aula, além de ser necessário tomar conhecimento 

de vários aspectos específicos desta modalidade de educação, entre eles, os espaços, os 
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tempos, a ludicidade, a motricidade, o faz de conta, além de aspectos relacionados à 

profissionalização e condições de trabalhos dos professores que atuarão nesta etapa. 

Segundo Kishimoto (1999, p. 62): 

A urgência em integrar o cuidado e educação, buscando dar continuidade à 

formação da criança nas instituições diversas – como creches, pré-escolas, 

classes de alfabetização, centros de educação infantil [...] que convivem neste 

país continental com os profissionais que dispõem, ainda, de uma precária 

formação, com grande contingente de leigos, desnuda a premência de reformas 

institucionais e preparo de profissionais. 

 

 

Neste sentido, uma organização curricular adequada dos cursos de Pedagogia, faz-

se fundamental para que a formação dos profissionais da Educação Infantil consigam lidar 

em sua prática cotidiana com todos os aspectos já mencionados. Porém, verifica-se que, 

apesar de se passarem dezoito anos da oficialização da Educação Infantil enquanto etapa 

da Educação Básica, pouco se modificou em relação à formação inicial desses 

profissionais. 

Há também que se discutir sobre a profissionalização desses docentes, adotando 

aqui a concepção de profissionalização segundo Bourdoncle (1991) como sendo uma 

mudança de natureza da atividade de trabalho. Ou seja, para que haja uma verdadeira 

profissionalização dos professores da Educação Infantil, faz-se necessário que a natureza 

de seu trabalho seja modificada, e essa natureza inicia-se nos cursos de formação inicial 

em Pedagogia.  

Desta forma, reformulando-se os currículos dos cursos de Pedagogia de forma à 

atender às necessidades de formação dos profissionais que atuarão nesta área, muitos 

benefícios poderão ser vislumbrados para as crianças e também para os docentes, visto 

que aspectos específicos desta faixa etária como o cuidar, o lúdico, o afetivo, a 

coordenação motora e o educar serão abordados de forma consciente e significativa pelos 

professores, os quais também se reconhecerão como profissionais dotados de significado e 

sentido da Educação Infantil. 

Neste sentido, a principal medida a ser tomada para que sejam observadas 

mudanças na primeira etapa da Educação Básica é a reestruturação dos currículos dos 

cursos de Pedagogia, abordando cada função especificada pelas Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para os cursos de Pedagogia de forma a garantir uma formação de qualidade 

para os futuros pedagogos da Educação Infantil. 

 

Considerações sobre a organização curricular dos cursos de Pedagogia no Brasil e a 

formação de professores para a Educação Infantil 

A partir da oficialização da Educação Infantil enquanto primeira etapa da 

Educação Básica inicia-se as preocupações acerca da Educação Infantil no Brasil com a 

criação de propostas para a educação das crianças de zero a seis anos. Neste momento, a 

Câmara de Educação Básica (CEB) e a Coordenadoria Geral da Educação Infantil (Coedi) 

organizam documentos que assegurarão a educação para as crianças na primeira infância, 

dentre eles, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil, ambos elaborados em 1998. 

 Neste cenário, surgem as preocupações acerca da Educação Infantil como forma de 

garantir a mediação entre o cuidar e o educar, buscando desenvolver as necessidades do 

corpo, mas também o desenvolvimento sociocultural e cognitivo, assegurando o direito de 

brincar, de ser cuidada e também de aprender, desenvolvendo os aspectos físicos, afetivos, 

emocionais, linguísticos, cognitivos e sociais. 

Educar na Educação Infantil, como afirma Origari (2003), não implica somente em 

realizar atividades de pintura, passeios, atividades corporais numa perspectiva somente 

lúdica. É uma intervenção mais complexa: envolve uma ação, a partir de uma concepção 

integrada do ser, que visa à conquista de novas aprendizagens. 

Nesse sentido o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – 

RECNEI - apresenta uma definição sobre o que se considera educar em creche e pré-

escola: 

 

 (...) educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar 

com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o 

acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e 

cultural. Neste processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das 

capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, 

afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a 

formação de crianças felizes e saudáveis. (RCNEI, 1998, p. 23) 
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Diante de todos esses aspectos que a Educação Infantil abrange, faz-se necessário 

pensar um professor para atuar nesta área que seja capaz de atender a todos os saberes 

exigidos para a formação das crianças pequenas. Desta forma, Tardif (2002) apresenta que 

esse saber é composto de vários saberes oriundos de diversas fontes, implicado de 

subjetividade e alinhado ao saber-fazer envolto da própria prática profissional. Segundo 

Tardif (2002, p. 17): 

[...] o saber dos professores deve ser compreendido em íntima relação com o 

trabalho deles na escola e na sala de aula. Noutras palavras, embora os 

professores utilizem diferentes saberes, essa utilização se dá em função do seu 

trabalho e das suas situações, condicionamentos e recursos ligados a esse 

trabalho. 

 

 

 Neste sentido, para que o professor consiga atender às demandas da Educação 

Infantil, faz-se necessário também, além dos saberes apontados por Tardif (2002), que seu 

trabalho seja significativo e que o trabalho docente garanta o desenvolvimento do 

professor como pessoa, como profissional e como cidadão, visto que, as condições de 

trabalho também são determinantes para a boa ou má atuação profissional. 

Desta forma, a formação dos profissionais que atuam na Educação Infantil tem 

passado por várias transformações e reformulações, porém, as discussões nesta área 

apontam ainda para a necessidade de uma formação inicial e continuada mais abrangente e 

unificadora para esses profissionais, de acordo com as novas prerrogativas legais. 

Diante de todas as necessidades frente à formação dos professores para a Educação 

Infantil, se faz necessário entender como os currículos dos cursos de Pedagogia têm se 

estruturado de forma a atender as novas demandas desta modalidade, no sentido de 

compreender se os egressos desse curso são realmente preparados para atuarem com as 

crianças de zero a seis anos de idade. 

É importante considerar que desde o surgimento do Curso de Pedagogia em 1939, 

o curso aderiu a diversas estruturas curriculares, por exemplo, o esquema 3 + 1, ou seja, os 

três primeiros anos se destinavam ao ensino de Ciências, Letras e Pedagogia, conferindo 

ao aluno o título de bacharel, e o último ano preparava os alunos para a docência, 

adicionando assim, o título de licenciado. 

Já com o Parecer 252/69 estrutura-se o curso de Pedagogia de forma que há uma 

formação básica e uma parte diversificada, formando, assim, os especialistas da educação. 
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Porém, foi somente com a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN 

para o curso de Pedagogia em 2006 que o foco do curso passou a ser destinado ao 

exercício docente. (PINTO, 2012) 

Entretanto, a formulação das DCN foi responsável por estipular as atribuições dos 

egressos dos cursos de Pedagogia, atribuindo assim, diversas aplicações para o referido 

curso, como é apresentado em seu artigo 2º: 

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 

formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal, e em cursos de educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. 

 

As Diretrizes Curriculares também estipulam a participação na gestão escolar, 

incluindo também a docência em comunidades indígenas, quilombolas, além de 

estabelecer o atendimento às crianças com necessidades especiais, propiciando a 

integração e a socialização dessas crianças. 

Desta forma, percebe-se que o curso de Pedagogia ficou responsável por diversas 

áreas da Educação, as quais exigem uma formação adequada para que o exercício 

profissional se dê de forma séria e compromissada. 

No entanto, diante de todas essas áreas de atuação, alguns estudiosos (Libâneo 

(2010) Gatti; Nunes (2006); Pinto (2012)) já vêm discutindo sobre a qualidade da 

formação nos cursos de Pedagogia para atenderem à tamanha diversidade. 

Pinto (2012) aponta que apesar das disciplinas nos cursos de Pedagogia serem 

centralizadas na docência nos anos iniciais, elas não conseguem preparar os professores 

para a Educação Infantil e para os anos iniciais do Ensino Fundamental, devido a 

sobrecarga de atribuições previstas para o pedagogo nas DCN. 

Kishimoto (2002) acrescenta em relação à estrutura dos cursos de Pedagogia: 

No Curso de Pedagogia, um mesmo plano curricular visa formar profissionais 

para todos os níveis da educação: educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental, educação de jovens e adultos, ensino médio, gestores, tecnólogos 

entre outros, prática que se distancia da ótica profissional. Para atender aos 

inúmeros propósitos, o curso dilui-se na fragmentação disciplinar e perde 
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solidez. Há de tudo um pouco com generalidade que não levam à compreensão 

da malha complexa do saber e fazer pedagógico. (p. 113) 

 

Neste sentido, é importante repensar a estrutura curricular dos cursos de 

Pedagogia, visto que esses cursos não estão oferecendo uma formação adequada para as 

diversas atribuições estabelecidas pelas DCN e, principalmente, não estão oferecendo uma 

formação adequada para a prática profissional dos egressos desses cursos. 

Kishimoto (2002) apresenta ademais outra inadequação da formação dos 

professores da Educação Infantil ao se tratar da polivalência destes professores. Segundo o 

autor os professores da Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental são 

polivalentes, monodocentes, desta forma “deve-se pensar em outra modalidade de 

formação que respeite a organização da área da infância, uma pedagogia da infância com 

novos pressupostos e novas formas alternativas de organização curricular” (KISHIMOTO, 

2002, p. 113). 

Diante desta problemática, torna-se fundamental discutir como os cursos de 

Pedagogia estão estruturando seus currículos de forma a atender a todas essas atribuições, 

mas, principalmente, em relação à formação dos professores para a Educação Infantil, que, 

conforme já mencionado, é uma etapa recente de escolarização. 

 

Considerações Finais 

 Diante de todas as considerações apontadas, faz-se necessário que os cursos de 

Pedagogia organizem seus currículos de forma a atender às necessidades da formação de 

professores de diversas áreas que são esquecidas diante da diversidade de atribuições 

estipuladas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Pedagogia, entre 

elas a Educação Infantil, visto que é inaceitável que os professores adentrem às escolas 

sem possuírem os conhecimentos básicos que esta etapa demanda. 

 É importante que disciplinas abordem as características e a história da infância e 

que, principalmente, os estágios supervisionados contribuam para que os professores 

construam sua própria concepção de criança e de infância e que entendam que esta faixa 

etária necessita de cuidados próprios. 
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Infelizmente,  observa-se poucas mudanças em relação à formação de professores 

para a Educação Infantil, seja ela inicial ou continuada, mas acredito que a iniciativa, neste 

aspecto, deve partir das universidades e das faculdades de educação. Cada curso de 

Pedagogia precisa olhar para a realidade de sua cidade com um olhar atento, buscando 

compreender como se dá o trabalho dentro dos muros destas instituições que recebem às 

crianças de zero à seis anos para, assim, compreender o que os profissionais e as crianças 

daquela realidade necessitam, buscando contribuir para a qualidade da formação e, 

consequentemente da atuação profissional. 
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JUVENTUDE E EDUCAÇÃO: OS SENTIDOS DO ENSINO MÉDIO  

NA PERIFERIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

Ágatha Alexandre Santos Condé
40

, SEEDF 

 

1. Introdução 

O trabalho a seguir é fruto de pesquisa de mestrado acadêmico em Ciências 

Sociais, realizado junto à Universidade Federal de Uberlândia, relacionando Juventude e 

Educação, considerando os aspectos materiais historicamente construídos na cidade-

satélite de Sobradinho II
41

, no Distrito Federal e no Centro Educacional 04, escola básica 

de nível médio da rede pública de ensino, localizada na referida comunidade.  

Durante a trajetória acadêmica de uma turma de 40 estudantes, entre os anos de 

2013 e 2015, pôde-se acompanhar a construção dos sentidos dados à última etapa da 

educação básica, cuja estrutura social da sociedade de classes, à qual pertencem os sujeitos 

analisados, é determinante para a dualidade educacional que, por sua vez, concorre junto 

com formação dinâmica de identidades juvenis – representadas pelo território e pelo 

corpo – para atribuir sentidos ao ensino médio. O grupo em questão é formado por 40 

jovens, de ambos os sexos, que iniciaram seus estudos na etapa do ensino médio em 2013, 

com idade compreendida entre 14 e 16 anos, e que, conforme fluxo dos estudos, a 

finalizaram em 2015, concluindo a educação básica obrigatória. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo desta pesquisa consistiu em discutir os sentidos do ensino médio para os 

estudantes do CEd 04 de Sobradinho, da periferia do Distrito Federal. Pretendia-se ainda, 

descrever as relações sociais vividas no âmbito escolar, pelos estudantes escolhidos, nos 

três anos do ensino médio, qualificando-as; acompanhar e descrever as práticas 

pedagógicas dos estudantes do grupo observado; acompanhar a trajetória acadêmica dos 

alunos e a construção das expectativas de futuro; explicar a relação entre os sentidos do 

ensino médio dados por estes estudantes e a realidade social experimentada por eles, numa 

escola de periferia. 

                                                             
40
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capital federal, pelos acessos via DF420, DF150 e BR020.  
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2. Referencial Teórico 

   Para ancorar a pesquisa bibliográfica deste estudo foram debatidos teoricamente os 

conceitos de Juventude e Educação, considerando a realidade social investigada. Deste 

modo, conforme as características sociológicas do grupo analisado têm-se a(s) 

juventude(s), assumida neste estudo como categoria plural – que considera as múltiplas 

formas de expressão cultural e associativismos juvenis que marcam as experiências de ser 

jovem nas sociedades contemporâneas (PAIS, 1990) – é conceituada contextualmente, 

conforme as manifestações dos comportamentos dos jovens observados: seu território, 

suas formas de vestir, de falar, de se agrupar, de consumir; sua inserção na instituição 

escolar, suas diferenças sociais perante outros grupos, aspirações e projetos de futuro, 

conflitos e necessidades de rupturas e/ou manutenção do laço social (BARCELLOS, 

1990). 

                        O jovem analisado neste estudo é, ao mesmo tempo, influenciado pela questão 

etária – cuja transitoriedade é sempre lembrada a ele e por ele – além de ser visto como 

pertencente a uma Juventude específica, cujas características são formadas pelas 

condições de vida e pelos múltiplos espaços de socialização que ocupa (GROPPO, 2000). 

Especificamente aqui, o espaço que interessa é o escolar, em se tratando dos jovens 

estudantes do ensino médio do CEd 04 de Sobradinho, no DF. 

 Ao analisar a realidade dos estudantes do CEd 04 de Sobradinho, filhos de 

trabalhadores, em condição de periferia (ÁVILA, 2006) e dependentes da assistência do 

Estado
42

 para o acesso à educação, saúde, segurança, cujas particularidades da vida social 

os colocam em franca desvantagem econômica em relação aos “estudantes de escolas 

particulares do Plano Piloto”, a configuração de uma formação de classes sociais fica 

evidente. 

 Em inúmeras ocasiões, durante a pesquisa, quando o assunto tratado é o futuro 

profissional, os estudantes comparam imediatamente o ensino das escolas particulares do 

                                                             
42

 Sobre o papel do Estado, ver Marx e Engels (1999). “Através da emancipação da propriedade privada em 
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como no exterior, para a garantia recíproca de sua propriedade e de seus interesses (...) Como o Estado é a 

forma na qual os indivíduos de uma classe dominante fazem valer seus interesses comuns e na qual se 

resume toda a sociedade civil de uma época, segue-se que todas as instituições comuns são mediadas pelo 

Estado e adquirem através dele uma forma política”(p.98). 
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centro da capital federal com o que eles recebem no CED 04. O sentimento exteriorizado é 

o de descrédito quanto às chances de disputa por profissões “melhores”, que remunerem 

melhor ou que tenham mais reconhecimento na sociedade.  

 “A classe social é um produto da sociedade burguesa moderna” (SEDI, 1973, p. 

72). O pleno desenvolvimento do modo de produção capitalista moderno delineia o 

cenário da sociedade capitalista moderna, com o acirramento das desigualdades 

construídas na realidade vivida na produção social. Diante disso, os grupos de oposição 

política, econômica e social se formam, constituindo as classes sociais. 

 Essas classes são, portanto, fruto das condições materiais historicamente 

construídas ao longo do tempo e conforme a produção social de cada momento histórico 

(MARX & ENGELS, 1999).  

  Essas condições são determinantes na configuração dessa juventude analisada, 

organiza a vida social desses estudantes e concorre, junto com outros aspectos, para a 

formação da identidade (HALL, 1997; 2000), (WOODWARD, 2000) e das perspectivas 

de futuro deles, em especial, a ocupação no mercado de trabalho (FRIGOTTO & 

CIAVATTA, 2011).  

 Esses jovens pertencentes à classe trabalhadora, oriundos do sistema público de 

ensino do Distrito Federal, com perspectivas de futuro construídas, principalmente no 

âmbito escolar, no início do ensino médio, que se encontravam com idade entre 14 e 16 

anos em 2013, cujas condições materiais os colocavam na periferia simbólica (e territorial) 

das oportunidades formavam a juventude estudantil do CED 04 de Sobradinho, estudada 

por esta pesquisa. 

Considerando essas características sociológicas do grupo investigado e pensando 

na oferta de ensino dada a estes sujeitos depreende-se, conforme aponta Durkheim (2009) 

que “a Educação é, acima de tudo, o meio pelo qual a sociedade renova perpetuamente as 

condições de sua própria existência (...) A educação assegura a persistência dessa 

diversidade necessária, apresentando ela própria diversidade e especialização” (p. 82). 

No entanto, na tentativa de avançar conceitualmente a reflexão considerando a 

prática educativa, também se percebe nas contribuições sólidas da concepção teórica de 

Paulo Freire (1967), que este processo de transmissão de conhecimentos e valores deve, 

para sua autonomia concreta, ser concebido numa relação dialógica, com vistas a 

construção do saber crítico, para a descoberta do Homem como sujeito da sua história.  
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Deste modo, educar passa pelo reconhecimento das individualidades, respeitando a 

identidade cultural, ao levar em conta as experiências vividas pelos educandos antes de 

chegar à escola e durante seu contato social nas relações escolares.  

“Embora toda educação contribua para uma certa conformação do homem à 

realidade material e social que enfrenta, ela deve possibilitar a compreensão dessa mesma 

realidade, apropriando-se dela e transformando-a” (RAMOS apud FRIGOTTO e 

CIAVATTA, 2004, p. 21). O ensino médio deveria oferecer, acima de tudo, muito mais 

que uma preparação para o ensino superior ou para o mercado de trabalho, mas uma 

formação que atenda aos interesses e necessidades dos jovens conforme suas realidades, 

valorizando a autonomia das escolas (RAMOS, 2004).  

Entretanto, conforme observado ao longo da pesquisa, a renda da família, a origem 

e condições sociais do lar do estudante influenciavam o desempenho escolar do jovem, o 

acesso ao ensino médio, assim como a permanência nele e sua conclusão (SARAVÍ, 

2009): 

Para os jovens dos estratos médios e altos, a conclusão do ensino médio é 

de grande importância e é estimulada pela família, que têm condições de 

planejamento e projeto de vida em longo prazo para seus filhos. Para os 

jovens de menor renda, a escola de modo geral e especialmente o Ensino 

Médio, se tornam menos importantes, pois, apesar de esperarem que esta 

instituição garanta melhores oportunidades de trabalho, esta resposta não 

ocorre como esperado (p.40). 

 

Especificamente sobre esse fundamental aspecto da educação no Brasil, Anísio 

Teixeira (1996) já apontava que essa dualidade educacional é consequência do dualismo 

da sociedade brasileira, desde a sua formação inicial: 

O fato dominante nos últimos cinquenta anos de vida brasileira, com 

referência à educação, é a expansão e fusão gradual dos dois sistemas 

escolares que serviram ao país em seu dualismo orgânico de duas 

sociedades, primeiro de senhores e escravos, depois de senhores e povo, 

e que se iriam integrar progressivamente na sociedade de classe média 

em processo (p. 278). 

 

“Historicamente, o ensino médio no Brasil se caracteriza pela dualidade estrutural, 

que estabelece políticas educacionais diferenciadas para as camadas sociais distintas, 

definidas pela divisão social do trabalho” (NASCIMENTO, 2007, p. 77). Ao distribuir os 

indivíduos no mercado de trabalho pelas funções intelectuais e manuais, considerando a 

origem de classe a qual pertence, o sistema de ensino brasileiro promove escolas de 

currículos, conteúdos e metodologias diferentes. Por isso, reforça a seleção e as condições 

de desigualdade social (CIAVATTA & RAMOS, 2011). 
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Assim como Teixeira (1966) aponta, Ciavatta e Ramos (2011) reforçam que o 

caráter dualista da educação brasileira assenta-se sobre a sociedade de classes a que a 

economia política se consolidou ao longo do tempo, exaltando os interesses de uma classe 

dominante diante da opressão da classe trabalhadora, tendo como base as contradições 

sociais na esfera da produção da vida. “O importante são as raízes sociais da questão, a 

questão estrutural das classes sociais que lhe dão sustentação e sua ideologização como 

educação desejável” (CIAVATTA E RAMOS, 2011, p.29). 

Ainda assim, destaca-se que “os jovens depositam na educação o poder real que 

possibilitaria a melhoria das condições de vida” (DAMASCENO, 2008, p. 8). A escola 

aparece como lugar de encontro e também de lazer, pois na escola se dão relações de 

trocas, amizades, sem falar que os primeiros grupos surgem na escola: jogos, oração, 

estudo, teatro. No ideário juvenil, a escola, contraditoriamente, é importante para a 

formação do jovem, mas não consegue alcançar interesses que julgam importantes. 

Neste sentido, a permanência na escola pode fazer sentido, no longo prazo, diante 

da possibilidade (única, para maioria dos estudantes!) de mobilidade social e, no momento 

presente, essa permanência na escola é determinada pelas associações experimentadas 

pelos estudantes (DAVIS, 1968), que nesta pesquisa, vislumbrou-se, sobretudo nas 

manifestações territoriais (SANTOS, 2000; DIÓGENES, 1998) e corporais (VIANA e 

CASTILHO, 2002), enquanto elementos de marcação e distinção social (WOODWARD, 

2000).  

Em se tratando de cultura juvenil territorializada no espaço escolar, todos os locais 

podem ser utilizados para socialização; além disso, outro aspecto relevante é que as 

marcas da identidade da cultura juvenil podem ser manifestadas no corpo, por meio de 

tatuagens, roupas, adereços e também na fala, no jargão, nas gírias, e ainda nos emblemas, 

códigos e valores que dão sentido às práticas sociais e ao sentimento de pertencimento ao 

todo. As marcas do território também são sentidas simbolicamente, quando se partilham 

valores, códigos de conduta e sentimentos próprios do grupo, estimulando a amizade, o 

conflito e a negociação (SPOSITO, 1993), (TAVARES, 2009). 

Diante do apresentado até aqui, o projeto político de educação desenvolvido para 

os estudantes do ensino médio do CEd 04, conforme sua realidade material historicamente 

vivida, cuja condição juvenil de classe trabalhadora, o coloca numa correlação de forças 
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na estrutura social da sociedade de classes enquanto potencial para ocupar postos 

vinculados ao trabalho menos qualificado técnica e intelectualmente. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Ao delimitar o problema da pesquisa procurou-se investigar a possibilidade de 

perceber a escola como espaço de formação de identidades, cujos valores estivessem 

atrelados à convivência desses jovens na escola. A hipótese a ser conferida dizia respeito à 

escola de ensino médio enquanto portadora de sentidos para o jovem estudante da 

periferia, qualificando, assim, as relações sociais estabelecidas e ali compartilhadas, 

enquanto pertencentes às condições sociais vividas, construindo uma identidade juvenil 

subjacente às experiências escolares. 

 Por isto, utiliza-se o estudo de caso de base etnográfica, com o intuito de observar, 

descrever, analisar e compreender o objeto de estudo proposto e sua problemática. 

 Diante do propósito metodológico adotado, tal como na visão de Becker (1993), o 

estudo de caso se justifica na medida em que pretende explorar as variáveis de uma 

comunidade específica ou uma organização, por exemplo. Ainda nesse viés, Yin (2005) 

acrescenta que, deste modo, o estudo de caso é empírico, com pretensões de investigar um 

fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, cujas variáveis estão postas em 

situações complexas que não possibilitam a utilização de experimentos. 

 Nesta pesquisa, compreender o sentido do ensino médio para estudantes da escola 

de periferia pôde, em larga medida, levar à compreensão da realidade social mais ampla às 

quais os estudantes pertenciam.  

 Desta maneira, dada a importância de se manter contato direto com os sujeitos da 

pesquisa foi utilizada a etnografia como procedimento metodológico qualitativamente rico 

para a percepção dos detalhes das suas manifestações sociais. A finalidade é perceber as 

particularidades do cotidiano escolar dos jovens estudantes do CEd 04.  

 Ao coletar dados qualitativos, referentes ao comportamento dos jovens na escola – 

as alianças e conflitos, as interações sociais, a relação com os estudos – e transformá-los 

em fonte de pesquisa, procura-se não apenas armazenar informações, mas ir além e 

perceber a totalidade social, tal como é no momento em que observa as ações dos sujeitos: 

o que fazem e dizem, como também, o que pensam e sentem sobre suas condições de vida, 

sobre a escola e suas projeções de futuro. O que se busca é a compreensão do mundo 
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através dos olhos dos pesquisados (DA MATTA, 1978). Com isso, utilizou-se o diário de 

campo, vídeos e fotografias para registrar as falas dos sujeitos, as imagens e os momentos 

observados em campo, com o intuito de analisá-los posteriormente, contribuindo para a 

construção de uma teoria da realidade social estudada. 

 Este estudo incluiu, ainda, a pesquisa documental, considerando os dados contidos 

nos documentos oficiais dos órgãos institucionais que tratam sobre a temática, a saber: 

Codeplan, SEEDF, INEP, PDE Interativo, além dos dados obtidos junto a secretaria 

escolar do CEd 04, possibilitando a delimitação socioeconômica da comunidade de 

Sobradinho II –onde está localizada a referida escola –, além dos indicadores educacionais 

nacionais, regionais e do grupo de estudantes envolvidos na pesquisa, sobre matrícula e 

rendimento nos anos de 2013 a 2015, no ensino médio.   

 A pesquisa bibliográfica subsidiou a análise e as explicações sobre a realidade 

social investigada. Organizou-se, prioritariamente, diante do debate teórico dos conceitos 

de Juventude (MANNHEIM, 1968; PAIS,1990; ABRAMO 1996; SPOSITO, 1997; 

GROPPO, 2000), entendida aqui conforme suas condições sociais de existência (ÁVILA, 

2006; MARX e ENGELS, 1999), e de Educação (DURKHEIM, 2004; FREIRE, 1967, 

1979), considerando-a conforme a estrutura social da sociedade de classes, à luz dos 

principais autores desses campos de conhecimento (TEIXEIRA, 1966; FRIGOTTO, 2004; 

FRIGOTTO e CIAVATTA, 2004; RAMOS, 2004; CIAVATTA e RAMOS, 2011). 

 Além disso, este trabalho apresentou as definições conceituais formadoras dos 

aspectos vinculados à construção da identidade (HALL,1997, 2000; SILVA, 2000; 

WOODWARD, 2000), do território (SANTOS, 2000; DIÓGENES, 1998) e do corpo na 

escola (VIANA e CASTILHO, 2002), enquanto elementos de marcação e distinção social. 

 

4. Resultados 

 Ao identificar os fatores que concorriam à formação de sentidos atribuídos ao 

ensino médio, utilizou-se o mapeamento teórico-documental que permitiu a discussão 

sobre o tema. Desta forma, as variáveis concernentes à construção dos sentidos da escola, 

encontrados no universo desta pesquisa, referem-se a: 1. a conceituação da juventude 

observada e sua constituição histórica e dinâmica; 2. as proposições normativas para 

formação escolar unitária e omnilateral versus a dualidade educacional – em 

correspondência à dualidade estrutural – vislumbrada na escola em questão; 3. as 
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condições socioeconômicas apontadas pelos indicadores sociais da PDAD/Codeplan dos 

sujeitos investigados e identificadas pela etnografia; 4. os índices escolares, de 2013 a 

2015, referentes à aprovação, à reprovação e ao abandono da escola no ensino médio, 

comparando os dados nacionais, regionais (DF) e dos estudantes pesquisados – obtidos 

pelo Censo Escolar  da SEEDF, pelo INEP, pelo PDDE Interativo e pela Secretaria 

Escolar do CEd 04; 5. a construção das identidades juvenis cujas representações eram 

expressadas no âmbito escolar, tanto no território como no corpo, conforme visto no 

trabalho de campo. 

Contrariamente ao disposto nas Diretrizes Curriculares em 2012, e, ainda, 

conforme detectado por esta pesquisa, as finalidades do ensino médio não foram 

alcançadas: o trabalho como princípio educativo não foi sistematizado no planejamento 

pedagógico das atividades cotidianas do CEd 04. Desta maneira, as dimensões do 

trabalho, ciência, tecnologia e cultura contextualizadas historicamente, foram pouco 

desenvolvidas no CEd 04 e de modo insuficiente, em se tratando da formação integral do 

jovem no ensino médio, importante para a continuação dos estudos e para a vida cidadã, 

como o preconizado pelas NDCEM, de 2012: “Preparação básica para o trabalho e a 

cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar     a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores” (Art. 3º). 

 Apesar de receberem, no CEd 04, incentivos pedagógicos oriundos de práticas 

inovadoras e orientação para aderirem ao  programa alternativo de acesso ao ensino 

superior da UnB – PAS
43

, os jovens analisados não foram positivamente impactados por 

essas iniciativas. Verificou-se que, fruto de uma estrutura social com base em classes 

antagônicas, que dualiza, também, o tipo de ensino ofertado no CEd 04, os estudantes não 

lograram êxito, até o término desta pesquisa, no acesso ao ensino superior da universidade 

pública, tampouco demonstraram segurança na preparação recebida durante os três anos 

da etapa final do ensino médio para alcançarem uma vaga no mercado de trabalho, cuja 

                                                             
43 O Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) tem como objetivo norteador 

contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio, nas redes públicas e privadas. Os princípios 

orientadores têm a finalidade de promover o programa como uma forma de integração entre os sistemas de 

educação básica e superior, que inclui a seleção dos futuros estudantes universitários de modo gradual e 

sistemático. No PAS, o acesso aos cursos da UnB não está restrito a um único exame seletivo, mas na 

culminância de um processo que se desenvolve ao longo do ensino médio, considerando os conteúdos 

curriculares e metodologias desenvolvidos dinamicamente nos três anos.  
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competição pela melhores oportunidades é acirrada, e, portanto, as exigências são cada 

vez maiores por uma qualificação flexível, polivalente.  

 A dualidade educacional que propicia, na prática, a formação propedêutica para os 

estudantes da elite econômico-social e, portanto, oportuniza melhores condições de acesso 

ao ensino superior, destinou, contrariamente, aos estudantes pesquisados do CEd 04, uma 

formação precária e fragmentada, distante das necessidades sociais desses alunos.  

Possivelmente, em consideração a essas condições educacionais, ao final da 

jornada no ensino médio os estudantes investigados redefiniram os sentidos da escola. No 

início, almejavam, por meio do engajamento dos estudos no CEd 04, uma vaga no ensino 

superior da universidade pública. No entanto, próximos à finalização do ensino médio, 

esses jovens já pensavam em autofinanciar os estudos superiores, pleiteando uma 

ocupação no mercado de trabalho que possibilitasse o subsídio financeiro para tal 

investimento. 

 Os sentidos conferidos ao ensino médio, conforme verificado neste estudo, não 

coadunam com os pressupostos de formação unitária, preconizados por seus documentos 

e, tampouco, proporciona uma educação suficiente para a inserção emancipadora no 

mercado de trabalho. Ainda assim, a escola de ensino médio é considerada pelos jovens 

desta pesquisa como meio, por excelência, para a alcançar a mobilidade social e, 

consequentemente, melhorias de vida.  

 A escola é meio, por excelência, para a mobilidade social, como acreditavam os 

estudantes investigados. A busca por um emprego que remunere bem, além da 

continuação dos estudos de nível superior eram comumente associados à melhoria de vida, 

que se acreditou ser alcançada tendo o ensino médio do CEd 04 como mediador. 

 Entretanto, a produtividade da escola “improdutiva” (FRIGOTTO, 1984), na 

verdade, resume-se em, conforme o interesse de uma classe hegemônica, manter as 

relações sociais de produção, materializando, então sua improdutividade, dado seu caráter 

anacrônico. “Só aparentemente a escola é dicotômica às práticas sociais de produção. O 

fato de ela estar separada da produção e desarticulada do mercado de trabalho é o que dá a 

marca de sua função em relação à produção e de sua articulação com o mercado de 

trabalho” (Op. Cit., p. 173). 

 



181 
 

5. Conclusões ou Considerações Finais 

Este trabalho discutiu os sentidos do ensino médio, dados pelos jovens estudantes 

do CEd 04 de Sobradinho, na periferia do Distrito Federal. O estudo possibilitou 

identificar esses sentidos, conforme o contexto social vivido pelos estudantes numa 

sociedade de classes que, por sua vez, determinou o projeto político de educação que lhes 

foi oferecido. 

 A pesquisa cujo estudo de caso de base etnográfica permitiu detectar qual o lugar 

da escola na vida de 40 jovens estudantes de uma turma específica, investigados entre 

2013 e 2015, durante a trajetória no ensino médio, desvelou, assim, que os sentidos dados 

à escola não eram arbitrários ou enrijecidos, e pressupunham as condições materiais de 

existência aliadas à construção dinâmica das identidades juvenis e suas representações. 

 A juventude observada foi caracterizada conforme suas condições materiais de 

existência, sem perder de vista as possibilidades historicamente concebidas de ser jovem, 

em consonância com as questões de ordem familiar, comunitária e escolar. Os 40 jovens 

analisados inicialmente, de ambos os sexos e com idades compreendidas entre 14 e 16 

anos em 2013, pertenciam às famílias da classe trabalhadora; iniciaram o ensino médio na 

escola pública da periferia do Distrito Federal, o CEd 04, e, sob essas condições materiais, 

compartilhavam entre si suas experiências escolares no presente, com vistas às 

possibilidades de futuro. 

Todos esses fatores combinados – justapostos e/ou interseccionados – contribuíram 

para a formação de tipos diferentes de alunos, conforme a origem social, as experiências 

pedagógicas e as interações sociais dos estudantes investigados. 

 Neste cenário, e sob tais condições, os estudantes compartilharam seus sonhos e 

expectativas de futuro, iniciando seus estudos no ensino médio, ávidos pelas 

possibilidades de profissionalização e mobilidade social, em se pensando na conclusão da 

última etapa da educação básica. Durante essa trajetória, depararam-se com dificuldades 

pedagógicas, financeiras e sociais que (re)modelaram os sentidos dados ao ensino médio. 

 A hipótese a ser conferida dizia respeito à escola de ensino médio, enquanto 

portadora de sentidos para o jovem da periferia. Os sentidos identificados foram, então, 

construídos e, principalmente, mediados dentro de uma lógica de representações sociais, 

condicionada por identidades juvenis, que se apropriavam do espaço escolar como 
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território de distinção, além das marcações no corpo, como manifestação do que se podia 

ser, em oposição ao que não se pretendia ser. 

 Essas identidades juvenis, interceptadas pela condição de classe, foram 

comungadas pelos estudantes analisados, de forma incongruente e dinâmica. De modo 

contundente, observou-se, principalmente na última série do ensino médio, que todos os 

fatores elencados possibilitaram, ao longo nos anos pesquisados no CEd 04, a construção 

social de sentidos para a escola. Especialmente na última série, em 2015, havia 27 

estudantes às vésperas da conclusão do ensino médio. A maioria destes, 23, inscreveram-

se para o ENEM naquele ano, ensejando a possibilidade de conseguir descontos em 

mensalidades de universidades do sistema privado de educação superior.  
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FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE E OS SEUS DILEMAS SOCIAIS: UMA 

DISCUSSÃO DAS TRANSFORMAÇÕES A PARTIR DOS ANOS 2000 NO 
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 Introdução 

O intuito deste trabalho é reforçar a importância da Formação Docente, e as 

dificuldades encontradas neste processo, desde a formação inicial os discentes se deparam 

com a dicotomia entre prática e teoria, o que se agrava quando os mesmos se tornam 

professores e encontram-se sozinhos no ambiente escolar. A partir disso faz-se uma 

análise sobre a construção da identidade docente, diante de apontamentos de diferentes 

autores sobre este tema. Como metodologias foram utilizadas as pesquisas bibliográfica e 

documental tendo como principais referências os seguintes autores: Antonio Nóvoa e 

Marcelo Garcia. 

Quando falamos sobre Formação Docente temos que analisar as transformações 

econômicas e sociais pelas quais passaram a sociedade nos últimos anos, a profissão 

docente é desvalorizada por meio da proletarização da categoria e da femininarização, as 

dificuldades do dia a dia, a rotatividade, a jornada maçante entre escolas e ás vezes a 

atuação em até três turnos para complementar a renda familiar dificulta o desenvolvimento 

profissional, pois os professores estão saturados, não conseguem participar de cursos de 

aperfeiçoamento.  

É necessário reconhecer as dificuldades nos programas de formação docente, 

refletindo sobre uma nova maneira de fazer acontecer essa formação, os currículos dos 

cursos da formação docente deixam muito a desejar uma vez que não associam teoria e 

prática e ao mesmo tempo não refletem a realidade dos espaços escolares, o que dificulta 

para o professor iniciante em sua jornada uma vez que o mesmo chega despreparado neste 

ambiente. 

Os cursos de formação deveriam aproveitar os conhecimentos do cotidiano dos 

professores em formação, uma vez que os mesmos são autores nos seus processos 

educativos, inserindo a prática social, auxiliando o professor a relacionar a didática a sua 

prática, diante desta perspectiva o PIBID vem auxiliando a associação e prática. 

                                                             
44
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Segundo Tardif e Lessard apud Gatti (2005, p.95) "o magistério não pode ser 

colocado como uma ocupação secundária. Ele constitui um setor nevrálgico nas 

sociedades contemporâneas, uma das chaves para entender as suas transformações". Ser 

professor nos dias atuais é se reinventar diariamente é acompanhar as mudanças e se 

readequar a elas, pois a educação passou a ser considerada como mercadoria, passando a 

atender o modo de produção vigente, o professor ainda não é valorizado pela sociedade, ao 

mesmo tempo em que a profissão desempenha um papel importante cultural e 

politicamente.  

Com as constantes transformações ocasionadas pela globalização o papel do 

professor vai se modificando, pois quem define o currículo são os Governantes, voltados 

para as necessidades do mercado de trabalho.  

Tardif (2003, p. 247) entende que: 

Os profissionais devem se apoiar em conhecimentos especializados e 

formalizados, (...) através de uma longa formação de alto nível, (...) sancionada 

por um diploma (...). Os conhecimentos profissionais são essencialmente 

pragmáticos, (...) só os profissionais em oposição aos leigos e aos charlatões, 

possuem a competência e o direito de usar seus conhecimentos, (...) só os 

profissionais são capazes de avaliar em plena consciência, o trabalho de seus 

pares. (...) os conhecimentos profissionais exigem sempre uma parcela de 

improvisação e de adaptação a situações novas e únicas que exigem do 

profissional reflexão e discernimento para que possa não só compreender o 

problema como também organizar e esclarecer os objetivos almejados e os 

meios a serem usados para atingi-los. (...) os conhecimentos profissionais são 

evolutivos e progressivos e necessitam, por conseguinte, de uma formação 

continuada. (...) a autonomia e a competência profissionais têm, como 

contrapeso, a imputabilidade dos profissionais e sua responsabilidade (...). Em 

educação, a profissionalização pode ser definida, em grande parte, como uma 

tentativa de reformular e renovar os fundamentos epistemológicos do ofício de 

professor e de educador, assim como da formação para o magistério.  

O professor sabe que o saber é mais importante que as notas, mas a sociedade 

capitalista exige que o mesmo avalie, atribuam nota, que selecione quem é o “melhor”, 

quem conseguiu as melhores notas, e sobre estas avaliações Baptistas (1996, p. 25) 

argumenta que: “a escola se organiza para cumprir um determinado objetivo, que é 

transmitir o saber escolar. A transmissão desse saber escolar determina o tempo escolar, 

período no qual este saber dever ser ensinado e sua aprendizagem verificada através da 

avaliação escolar”. 

Sobre a docência, Gomes (2007, p.105) entende que: "a imagem social dessa 

profissão na contemporaneidade demonstra que ela tem sido “cada vez mais negativa”, 

isto fica claro nas avaliações externas". 

 

Objetivos 
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O intuito deste trabalho é analisar o processo de formação docente, levando em 

consideração quais as maiores dificuldades enfrentadas, além de levantar suas possíveis 

soluções. O objetivo desta pesquisa é descobrir a relação entre a formação dos docentes 

dos cursos de licenciatura e as dificuldades encontradas em suas práticas tendo em vista os 

resultados esperados no final desta formação, ou seja, o trabalho docente na educação 

básica no Brasil a partir dos anos 2000. A partir disso estabelecer um novo processo que 

amenize os problemas enfrentados pelos docentes recém-formados, além de analisar as 

diferenças que ocorrem no tipo de formação docente ofertadas entre instituições privadas e 

públicas. Diante de tantas considerações o objetivo específico desta pesquisa consiste em 

investigar as dificuldades encontradas pelos professores em seu processo inicial de ensino. 

 Por fim discutir e avaliar a funcionalidade de programas que buscam inserir os 

discentes, futuros professores na área de trabalho e pesquisa, dentre eles o PIBID. A 

pesquisa busca analisar ainda as contribuições do programa PIBID na formação docente, 

além de avaliar quais são as principais dificuldades neste processo formativo. 

 

Referencial Teórico 

A formação de professores vem sendo discutida diariamente por diferentes autores 

com intuito de se descobrir qual o melhor caminho será necessário para formar docentes 

reflexivos e críticos, pessoas capazes de formar seu aluno como cidadão pensante.  

Segundo Gatti (1999, p.74) diferentes pesquisas mostram diversos problemas nos 

cursos de magistério, dentre eles a redução de disciplinas de fundamentação pedagógica, o 

aligeiramento dos conteúdos e a desarticulação dos mesmos das questões da realidade 

educacional brasileira e da preocupação com aspectos relacionados à aprendizagem de 

crianças de diferentes extratos culturais.  

Para Marcelo Garcia (1999, p.29) aprender a ensinar não deve ser um processo 

homogêneo para todos os sujeitos, mas que será necessário conhecer as características 

pessoais, cognitivas, contextuais, relacionais, etc. de cada professor ou grupo de 

professores de modo a desenvolver as suas próprias capacidades e potencialidades.  

Dessa maneira a formação docente deve favorecer os docentes indagar sobre suas 

próprias práticas, promovendo o desenvolvimento nas áreas intelectuais, sociais e 

emocionais dos mesmos. Para que ocorra esse favorecimento, e a formação se dê visando 

a construção de docentes mais estruturados pode se utilizar as pesquisas durante toda a 

formação acadêmica.  
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Para Antonio Nóvoa (2001), na educação tudo tem que ser recriado, renovado, 

diante da análise das suas práticas individuais, para ele “formar um professor é formar um 

profissional da educação, assim como formar um médico”. Nóvoa cita ainda os 5 pontos 

para qualificação das práticas formativas, são elas: 

1-Disposição pessoal em que os professores precisam utilizar a autorreflexão sobre 

suas experiências de vida e dessa maneira ir construindo sua identidade 

profissional. 

2-Composição pedagógica em que por meio de sua autonomia possam elaborar 

seus próprios modos docentes. 

3-Interposição profissional conquistado pela colaboração entre os pares, desde a 

formação inicial. 

4-Proposição institucional, ou seja, a participação do docente o espaço escolar. 

5-Exposição pública“Hoje vejo fragilidade na presença dos professores nos 

espaços das políticas públicas educacionais, e é imprescindível que esse lugar seja 

ocupado”, desse modo os professores necessitam ocuparem outros espaços na 

comunidade. 

Nóvoa (2001, p. 35) ressalta ainda que: 

Não basta deter o conhecimento para o saber transmitir a alguém, é preciso 

compreender o conhecimento, ser capaz de o reorganizar, ser capaz de o 

reelaborar e de transpô-lo em situação didática em sala de aula. Esta 

compreensão do conhecimento é, absolutamente, essencialmente nas 

competências dos professores. 

E com estas palavras podemos compreender que durante a formação inicial deve 

ser trabalhado como reorganizar o conhecimento, como utilizar este conhecimento 

didaticamente no espaço escolar, para que isso aconteça com êxito, os currículos 

necessitam serem revisados, os estágios curriculares reformulados, os licenciandos 

precisam aprender a fazer e saber o porquê estão fazendo, necessitam refletir sobre suas 

práticas. 

Para Gatti (2013, p. 55), 
[…] prática educacional é prática social com significado e não pode ser tomada 

como simples receita, ou confundida com tecnicismos modeladores. Prática 

pedagógica, por ser pedagógica, é ação política, de cidadania, comportando 

formas de ação guiadas por seus fundamentos, sejam filosóficos, sejam 

científicos. Implica fazer pensando e pensar fazendo, implica saber fazer e 

porque fazer, ou seja, implica uma praxiologia  

 

Para Marcelo Garcia o primeiro ano que o professor passa a atuar nasala de aula 

lhe causa estranheza, pois mesmo tendo passado como aluno neste ambiente, ocupá-lo 

http://educacaointegral.org.br/glossario/politicas-publicas/
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como professor é totalmente diferente, o professor ainda não possuí domínio sobre os 

saberes da docência, assim,  

[...] no seu primeiro ano de docência, os professores são estrangeiros num 

mundo estranho, um mundo que lhes é simultaneamente conhecido e 

desconhecido. Ainda que tenham passado milhares de horas nas escolas a ver 

professores e implicados nos processos escolares, os professores principiantes 

não estão familiarizados com a situação específica que começam a ensinar. 

(Jonhston; Rian, 1983 apud Marcelo García, 1999, p.114). 

 A partir das necessidades dos docentes, de construção da reflexão mediante a 

prática, e da proximidade com a atuação do ser professor, o PIBID pode ser um 

mecanismo que facilita essa interação entre aluno e sala de aula. O PIBID se trata de uma 

ação do Ministério da Educação, que visa fomentar a iniciação à docência de estudantes da 

licenciatura preparando-os para a formação docente, é uma política pública brasileira de 

valorização do magistério implementada pela Capes a partir de 2007(Brasil, 2007). A 

partir disso a escola passou a ser uma oportunidade de aprendizagem unindo teoria e 

prática, o que vem contribuindo positivamente para o desenvolvimento de todos os 

envolvidos, os licenciandos, os professores da rede pública e os alunos da educação 

básica.  

O PIBID tem como finalidade incluir os bolsistas atuando com os professores 

desde a formação inicial com o intuito de despertá-los para que reflitam sobre suas ações 

em sala de aula e desta maneira refletindo sobre o trabalho docente e suas reais 

dificuldades, sejam elas de relacionamentos entre aluno-aluno, aluno-professor, professor-

pais ou professores-professores e que diante desses percalços contribuam para o 

desenvolvimento da formação docente, com a inserção do aluno no ambiente escolar 

acontece à parceria entre as Universidades e as escolas.  

A união entre o PIBID e a escola passa a ser o palco principal deste aluno em 

formação, pois os mesmos participam de atividades com o intuito de melhorar o 

rendimento escolar, e assim levam para as universidades os problemas enfrentados 

naquele espaço escolar procurando junto aos coordenadores a melhor solução, como e 

qual o melhor projeto para alcançarem a solução, e levando em consideração que são nas 

universidades que ocorrem as produções científicas este é um importante elo entre as 

escolas e universidades. Desse modo, o PIBID torna-se um meio formativo de extrema 

importância, levando em consideração que o programa é capaz de auxiliar diversos 

professores em formação.  

Percebe-se um distanciamento entre Universidades e escolas básicas, diante desta 

lacuna é que surgiu o PIBID, o projeto integra os licenciandos, professores da escola e 
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professores da universidade, os licenciandos têm a oportunidade de viver a docência por 

meio de projetos interdisciplinares e materiais didáticos voltados para as escolas públicas 

utilizando o planejamento e o desenvolvimento coletivo. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Será realizada uma pesquisa bibliográfica, pois através dessa pesquisa será possível 

levantar quais os mecanismos de formação estão sendo mais utilizados nos últimos anos. 

A pesquisa documental se dará por meio de análise dos documentos da CAPEs. Além 

disso, será realizada a coleta de dados e em seguida a conclusão. 

A pesquisa bibliográfica, por exemplo, é realizada em todos os artigos ou trabalhos 

acadêmicos, a mesma consiste em investigar os trabalhos que já foram elaborados e 

publicados por outros autores, esta pesquisa poderá ser realizada por materiais escritos ou 

eletrônicos, como páginas da web, livros ou artigos científicos. Diferentes autores nos 

trazem contribuições sobre o conceito e importância da pesquisa bibliográfica. Existe 

também a pesquisa documental que é a análise dos materiais que ainda poderão passar por 

transformações.  

Para Boccato (2006, p. 266),  

a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio 

de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 

contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 

conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 

perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para tanto, 

é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento sistemático 

do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição temática, passando 

pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua forma de comunicação e 

divulgação. 

 

 Em Severino (2007, p.122), 
 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, 

artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por 

outros pesquisadores e devidamente registradas. Os textos tornam-se fontes dos 

temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições 

dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos.  

 

Segundo Marconi e Lakatos (1992), "a pesquisa bibliográfica é o levantamento de 

toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e 

imprensa escrita".  

Segundo Lima e Mioto (2007) "quando uma pesquisa bibliográfica é bem feita, ela 

é capaz de gerar, especialmente em temas pouco explorados, a postulação de hipóteses ou 

interpretações que servirão de ponto de partida para outras pesquisas".  
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Para Gil (1999, p.44), "pesquisa bibliográfica são fontes de papel, ou seja, material 

já elaborado, sejam eles livros ou artigos”. 

A partir dessa análise foi possível a construção do mapa conceitual para 

exemplificar na figura 1. 

 

Figura 1- Fontes bibliográficas 

 

Mapa conceitual elaborado por Elcione Aparecida Borges Morais de acordo com o livro “Como elaborar 

projetos de pesquisa”, do autor Gil (2008). 

Para iniciarmos uma pesquisa bibliográfica passaremos por nove etapas de acordo 

com (GIL, 2008, p. 31) faz-se necessário que escolhamos um tema, em seguida o 

levantamento bibliográfico preliminar, formulação do problema, elaboração do plano 

provisório do assunto, busca das fontes, leitura do material, fichamento, organização 

lógica do assunto e redação do texto. 

A escolha do tema será de acordo com o que o pesquisador deseja pesquisar, 

pautado nas leituras e estudos que já foram realizados pelo mesmo e em comum acordo 

com o orientador. Com o tema definido o mesmo passará para o segundo passo que 

consiste no levantamento bibliográfico preliminar no qual o pesquisador irá formular seu 
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problema, nesta fase o estudante precisa responder a algumas questões para ter certeza que 

seu problema está bem formulado.  

Na elaboração do plano provisório segundo Salvador (1982) o pesquisador "definia 

estrutura lógica do trabalho, de forma que as partes estejam sistematicamente vinculadas 

entre si e ordenadas em função da unidade de conjunto".  

 Em seguida realiza-se a busca das fontes, em bibliotecas, bases de dados, pesquisa 

com sistemas de buscas, todas estas fontes são de suma importância para uma pesquisa 

bem elaborada, na etapa seguinte será realizada a leitura do material selecionado.  

 Em contrapartida a pesquisa documental é entendida como a pesquisa que se 

utiliza de fontes que poderão ser reelaboradas. 

Segundo Severino (2007, p. 132) 

Tem-se como fonte documentos no sentido amplo [...]. Nestes casos os 

conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda 

matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e 

análise. 

 Para que entendamos o conceito de pesquisa documental faz-se necessário definir o 

conceito da palavra documento, segundo o Dicionário Aurélio (2016) é: “Declaração 

escrita que tem caráter comprovativo. Prova testemunho, confirmação.” 

Segundo a NBR 6023 (2002, p.2): 

Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, 

que possa servir para consulta, estudo ou prova. Inclui impressos, manuscritos, 

registros audiovisuais e sonoros, imagens, sem modificações, 

independentemente do período decorrido desde a primeira publicação. 

 

Para Ludke (1986, p.39): 

 
Os documentos se constituem em uma fonte poderosa, de informação cujos 

conteúdos podem oferecer evidências que fundamentem informações e 

declarações do pesquisador. Não são apenas uma fonte de informação 

contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem sobre esse 

mesmo contexto. 

 Marconi & Lakatos (1996) relatam que: “A pesquisa documental é bastante 

utilizada em pesquisas puramente teóricas e naquelas em que o delineamento principal é o 

estudo de caso, pois aquelas com esse tipo de delineamento exigem, em boa parte dos 

casos, a coleta de documentos para análise”.  

Para Fonseca (2002, p.32) 

A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 

documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios 

de empresas, vídeos de programas de televisão, etc.  
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A pesquisa documental é muito parecida com a pesquisa bibliográfica, o que as 

diferem são que na pesquisa bibliográfica é utilizada livros de autores especialistas em 

determinados assuntos, enquanto que na pesquisa documental são analisados materiais que 

ainda poderão passar por transformações. 

Apresenta vantagens em ser de baixo custo, por não exigir contato com o sujeito da 

pesquisa, os documentos resistem há muito tempo, entre outras vantagens. 

Tanto a pesquisa documental como a pesquisa bibliográfica são importantes para o 

desenvolvimento de artigos acadêmicos, uma vez que podem ser vistas como meio de 

fundamentação do tema, a partir disso cabe ao autor escolher a melhor pesquisa que 

melhor de acordo com seu trabalho, ou mesmo utilizar as duas. 

Na pesquisa documental faz-se necessário que analisemos arquivos públicos ou 

arquivos privados.  

Diante de tantas considerações o objetivo específico desta pesquisa consiste em 

investigar as dificuldades encontradas pelos professores em seu processo inicial de ensino. 

É uma pesquisa encontrada em todas as ciências sociais, os documentos utilizados 

nesta pesquisa podem ser de dois tipos, primários e secundários como pode ser visto na 

figura 2. 

Na pesquisa documental faz-se necessário que analisemos arquivos públicos ou 

arquivos privados.  

Diante de tantas considerações o objetivo específico desta pesquisa consiste em 

investigar as dificuldades encontradas pelos professores em seu processo inicial de ensino. 

 

 

Figura 2- Tipos de documentos 
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Mapa conceitual elaborado por Elcione Aparecida Borges Morais de acordo com o livro “Como elaborar 

projetos de pesquisa”, do autor Gil (2008). 

Resultados 

Os resultados serão mensurados a partir associação entre as pesquisas 

bibliográficas e documentais. Serão analisadas as semelhanças entre as distintas formações 

e assim construídas um paralelo entre as principais lacunas encontradas atualmente na 

formação docente. 

Assim, a quantidade de bolsas oferecidas impacta diretamente na quantidade de 

docentes mais preparados para a sala de aula. No gráfico 1 apresentamos a evolução do 

número de bolsas do programa PIBID oferecidas entre os anos de 2007 a 2017. 

 

Gráfico 1: Evolução do número de bolsas PIBID entre os anos de 2007 até 2017. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico desenvolvido por Elcione Aparecida Borges Morais a partir de dados da Capes (2017). 

Conclusões ou Considerações Finais 

Espera-se apontar com essa pesquisa quais são os problemas enfrentados nas salas 

de aulas durante a formação docente e como esses processos podem influenciar no 

cotidiano profissional desses recém-formados. A partir dessa identificação, pode-se tornar 

possível a construção de um material que demonstre as principais necessidades formativas 

da atualidade do professor recém-formado. 

  Espera-se concluir ainda como o programa de políticas públicas PIBID influencia 

diretamente neste processo de formação, e como os licenciandos participantes deste 

programa associam a teoria e a prática no cotidiano escolar. 

 

 

 

 



198 
 

Referências  

 

BRASIL. Lei n.9.394/96, de 20 de dezembro de 1996.Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial[da] república Federativa do Brasil, Poder Legislativo, 

Brasília, 23dez. 1996.p.27833. Disponível em 

<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTestointegral. action?id=75723> Acesso em: 

03 agosto.2017. 

______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei n. 9.394, de 20 dezembro 

1996. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>. Acesso em: 03 nov. 

2015. 

BOCCATO, V. R. C. Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e o 

artigo científico como forma de comunicação. Rev. Odontol. Univ. Cidade São Paulo, 

São Paulo, v. 18, n. 3, p. 265-274, 2006.  

CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Relatórios e 

dados PIBID. 2017. Disponível em: < http://www.capes.gov.br/educacao-

basica/capespibid/relatorios-e-dados> . Acesso em: 02 set. 2017. 

Dicionário do Aurélio. Significado documento. Disponível em: 

‹https://dicionariodoaurelio.com/documento›. Acesso em: 19 Jul. 2017 

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila. 

GATTI, B. A.; BARRETO, E. S. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília: 

Unesco, 2009.  

_________________Os professores e suas identidades: o desvelamento da 

heterogeneidade. Cadernos de Pesquisa, São Paulo: Fundação Carlos Chagas, n. 98, p. 

85-90, ago. 1996. 

___________________Formação de professores para o ensino fundamental: 

instituições formadoras e seus currículos; relatório de pesquisa. São Paulo: Fundação 

Carlos Chagas; Fundação Vitor Civita, 2008.2v. 

___________________Professores: aspectos de sua profissionalização, formação e 

valorizaçãosocial. Brasília, DF: UNESCO,2009.(Relatório de pesquisa). 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

_______. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

1999. ; . Metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

LESSARD, C.; TARDIF, M. As transformações atuais do ensino: três cenários 

possíveis na evolução da profissão do professor? In: TARDIF, M.; LESSARD, C. 

(Org.). O ofício do professor: história, perspectivas e desafios internacionais. Petrópolis: 

Vozes, 2008. p. 255-278. 

LIMA, T. C. S.; MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na construção do 

conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. Rev. Katál. Florianópolis, v. 10 n. 

esp., p. 37-45, 2007.  

LUDKE, M. e ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: EPU, 1986. 11.  

_______________ O professor, seu saber e sua pesquisa. Educação & Sociedade, 

Campinas: Unicamp, v. 22, n. 74, p. 77-96, abr. 2001. 

MARCELO GARCÍA, C. Formação de Professores: para uma mudança educativa. 

Trad. Isabel Narciso. Porto: Porto Editora, 1999. (Coleção Ciências da Educação – século 

XXI).  

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados


199 
 

__________________Pesquisa sobre formação de professores: o conhecimento 

sobreaprender a ensinar. Revista Brasileira de Educação. São Paulo, n.9, p.51-75, 

set./dez. 1998.  

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos em metodologia científica.6. ed. 7. 

reimpr. São Paulo, Atlas, 2009. 

NBR 6023. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 

6023: informação e documentação – referências – elaboração. São Paulo: ABNT, 2000. 

NÓVOA, A. (Org). Os professores e a sua formação. Lisboa: Instituto de Inovação 

Educacional, 1992a.  

_______________Os professores na virada do milênio: do excesso dos discursos à 

pobreza das práticas. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 25, n. 1, jan./jun. 1999. 

Disponível em:<http://www.scielo.br> Acesso em: 02 agos. 2017. 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. PNE em movimento. Disponível em: 

<http://pne.mec.gov.br/>. Acesso em: 04 de set. 2017. 

SALVADOR, Â, D. Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica. 11. ed. Porto Alegre: 

Sulina, 1982.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

__________ A formação e a prática do professor em face da crise atual 

dosparadigmas educacionais. Ciência & Opinião,v.1,n.2/4,p.15-31,2004. 

TARDIF, M. Saberes Docentes e Formação Profissional. 3.ed. Trad. Francisco Pereira. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.  

____________O trabalho docente:elementos para uma teoria da docência 

comoprofissão de interações humanas. Petrópolis: Vozes,2005. 

SCHÖN, D. A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e 

aaprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

_________________Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, 

António (Coord.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pne.mec.gov.br/


200 
 

IMPACTOS DA REFORMA DO ESTADO NO TRABALHO DOCENTE DE 
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2
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1 Introdução 

A configuração do trabalho e da educação, em especial o trabalho docente tem 

passado por alterações, isso devido aos impactos das reformas neoliberais na educação 

que ocorreram a partir da década de 1990 no Brasil como também em Portugal. Tais 

impactos são decorrência da nova configuração da gestão do Estado que tem como 

características o controle por resultados e o emprego das tecnologias informacionais na 

educação, entre outras. 

A educação no Brasil tem passado por um processo de reestruturação 

principalmente no tocante as novas práticas de organização e gestão do trabalho docente 

no âmbito do novo Estado Gestor. 

Conforme Frigotto (2012) a expansão financeira do capital através  de 

instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) disseminam 

políticas, as quais são definidas pelas mesmas e que não beneficiam os que delas 

precisam, mas exclusivamente o capital. 

Unindo suporte econômico à adesão às suas recomendações de maior rigor em 

termos de gestão pública e contenção orçamental através de diversos tratados, essas 

instituições promovem a difusão e adoção dos componentes da intitulada Nova Gestão 

do Estado ou ainda Estado Gestor ou Managerista baseadas na ideologia neoliberal 

(HOOD, 1995; CARVALHO, 2006 apud PREVITALI et al., 2015). 
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De acordo com Carvalho (2006) os principais traços do novo modelo de gestão 

do Estado Gestor são: a ênfase no controle financeiro; a gestão pela hierarquia; a 
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orientação para uma cultura de auditoria; a valorização da responsabilidade do prestador 

perante o consumidor; a desregulação do mercado de trabalho; os constrangimentos na 

auto regulação das profissões; o desenvolvimento de formas de gestão menos 

burocráticas e mais empreendedoras; e a instalação de novas formas de governo e  

gestão assentadas na marginalização dos representantes eleitos. 

É inerente ressaltar que as medidas supracitadas acima geram uma observância 

quanto ao controle do Estado sobre os profissionais, mediante limitações ao seu poder, 

sua autonomia, baseados no crescimento do controle sobre os orçamentos disponíveis e 

no aumento das determinações centrais em relação aos processos de prestação de 

serviços, acompanhando-se um imperativo do condicionamento de mercado e cultura 

empreendedora. 

Klein, Alves e Pereira (2013) discorrem sobre a cultura empreendedora, de 

acordo com os autores existem elementos competitivos do mundo capitalista que 

abarcam inovações tecnológicas que afetam as empresas em suas relações com seus 

stakeholders e no modo como elas se colocam no mercado. É existente o surgimento de 

novos empreendimentos no contexto econômico e social para o desenvolvimento de  

uma cidade e/ou região. 

O que se apresenta é que tanto o agente responsável pela ação empreendedora 

tanto a ação de empreender em si são substanciais para o desenvolvimento econômico e 

para a geração de riqueza e empregos em uma sociedade (SILVA e BASSANI, 2007 

apud KLEIN; ALVES; PEREIRA, 2013). Ainda de acordo com os autores, a cultura 

empreendedora incentiva e encoraja os indivíduos a promulgar suas ideias ao passo em 

que é disseminada em uma organização. 

A cultura empreendedora é a responsável pelo estímulo dos colaboradores de 

uma organização a praticarem atividades inovadoras e por ocasionar condutas que 

diretamente suscitam o comportamento como empreendedores (JASSAWALLA e 

SASHITTAL, 2002 apud KLEIN; ALVES; PEREIRA, 2013). 

Já Dornelas (2003) apud Klein, Alves e Pereira (2013) destaca que para a 

concretização da cultura empreendedora é existente a possibilidade de desacertos, isso 

devido à série de ações com foco nos processos, e principalmente nas pessoas, que 

devem se sentir motivadas para agirem de forma empreendedora, sendo este o pano de 

fundo na busca e identificação de oportunidades, no fomento à inovação e no trabalho 

criativo e mais integrado. 
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Identifica-se que o Estado continua operando como agente regulador tendo como 

foco a desregulamentação das relações entre trabalho e capital juntamente com a 

abertura e garantia de novos caminhos para a acumulação do capital (PREVITALI et al., 

2015) 

Neste sentido este trabalho tem como presente tema a Reestruturação do Estado  

e os Impactos no Trabalho Docente nas Instituições Federais de Ensino Superior, o 

objeto de pesquisa configura-se como sendo o trabalho docente superior público e busca 

analisar a hipótese de que os a Reforma do Estado possa estar impactando o trabalho 

docente de ensino superior público. 

 

1.1 Objetivos 

O presente artigo tem como objetivo analisar os possíveis impactos da reforma do 

Estado no trabalho docente de ensino superior público. 

2 Referencial Teórico 

2.1Estado 

Torna-se imprescindível trazer a discussão, a importância e influência do Estado 

sobre as Instituições de Ensino, mas primeiro deve-se compreender qual o seu 

significado, pode-se denominar Estado como “um conjunto de instituições no campo 

político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou nação.” (PENA, 2016). 

Para Pereira (2008) o Estado configura-se como uma instituição central das 

sociedades modernas, para o autor ele é uma organização que origina ao que ele cita 

como “instituições normativas formais” e concomitantemente poder de estado, isso é, as 

leis. Ainda para Pereira (2008) o Estado tem também capacidade de conceber uma 

estrutura legal apropriada à realização dos objetivos da sociedade, sua organização ou 

administração pública deve ser eficaz e eficiente no oferecimento dos serviços 

reivindicados pelos eleitores. 

O Estado passou por mudanças significativas, sendo na nova fase do capitalismo 

do final do século XX que a Reforma do Estado está posta, caracterizando-se como   um 

Estado mínimo, forte no plano nacional e flexível no plano internacional (SGUISSARDI; 

SILVA JÚNIOR, 2009). As respectivas reformas do Estado, no caso  do Brasil conforme 

afirma Reis (2014) demoraram um tempo maior para acontecer. 

http://www.sinonimos.com.br/condescendente/
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Essa discussão será polemizada melhor nos tópicos abaixo. 

 
2.2 Estado Gestor 

Para Pereira (2008) desde 1995 o Brasil esteve envolto no que o próprio autor 

denomina de “reforma da gestão pública” nas esferas federais, estaduais e municipais. 

Pereira (1995) discorre sobre a Reforma do Estado, afirmando que a Reforma é uma 

árdua tarefa que envolve todos os três níveis do Estado. Para ele, o Estado passou por 

quatro crises, sendo a primeira denominada de “A crise do Estado” (p. 1), a segunda 

“Crise Fiscal do Estado” (p.2), a terceira ele denomina de “Crise do Aparelho Estatal” 

(p.2), e a quarta denominada de “Crise Política” (p.2). 

Afirma ainda ele que na terceira crise, o aparelho estatal foi afligido 

radicalmente do “clientelismo e da profissionalização incompleta”, e isso decorreu em 

uma má qualidade da administração central e dos serviços sociais do Estado. 

A segunda reforma administrativa pela qual o Estado capitalista passou é a 

reforma gerencial do Estado. Do ponto de vista político, em sua primeira versão, o 

Estado moderno era considerado absoluto, e do ponto de vista administrativo, 

considerado patrimonial. Na outra metade do século 19, os países considerados 

capitalistas, “mais avançados”, aplicaram a primeira notável reforma isso é a 

administrativa, também denominada a reforma burocrática ou reforma do serviço 

público, que configurou o Estado como gerencial, configurando-se como um 

considerável avanço (PEREIRA, 2008). 

O modelo estrutural de gerência púbica envolve organizações estatais, 

públicas não-estatais, corporativas e privadas, as universidades, bem como hospitais, 

museus, centros de pesquisa, são os serviços sociais e científicos suportados pelo 

Estado prestados por organizações públicas não estatais (PEREIRA, 2008). 

Afirma ainda Pereira (1995) que existem duas grandes esferas no Estado 

Moderno, um núcleo direcionado para a consecução das funções inerentes do Estado, 

e outro setor, o de serviços sociais e de obras de infraestrutura. O foco de interesse 

deste trabalho é o setor de serviços, no qual está inserida a educação: 

“Já o setor de serviços é muito diferente. Cabe-lhe executar as 

decisões emanadas do governo. Faz parte do Estado, mas não é governo. 

Suas funções são cuidar da educação, da pesquisa, da saúde pública, da 

cultura, e da seguridade social. São funções que também existem no setor 

privado e no setor público não-estatal das organizações sem fins 

lucrativos. 
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Enquanto que no núcleo burocrático, o essencial é a segurança das 

decisões tomadas, no setor de serviços o importante é a qualidade dos 

serviços prestados aos cidadãos. Por isso, enquanto no núcleo burocrático 

o princípio administrativo fundamental é o da efetividade, é o da 

capacidade de ver obedecidas e implementadas as decisões tomadas, no 

setor de serviços o princípio correspondente é o da eficiência, ou seja, 

de uma relação ótima entre qualidade e custo dos serviços colocados à 

disposição do público. O que foi dito do setor de serviços sociais aplica-

se também ao setor de obras  de infraestrutura, quando estas ainda são 

realizadas diretamente pelo próprio Estado.” (PEREIRA, 1995, p. 7, grifo 

nosso). 

Percebe-se na argumentação do autor que há uma relação de subordinação ao 

Estado do setor de serviços no qual está inserida a educação, tendo que apresentar 

resultados eficientes. 

2.3Trabalho Docente 

O trabalho vem sendo objeto de muitos estudos, quanto a sua forma, 

subjetividade, e suas ramificações. O processo de expansão do capitalismo de acordo 

com Oliveira e Santos (2015) é denominado globalização e esse processo de expansão 

acaba por amplificar a imprescindibilidade de sobrevivência e reprodução do capital, 

o que resulta em novas maneiras de associar capital, trabalho e educação. De acordo 

com Previtali e Fagiani (2014, p. 3), “no capitalismo, o processo de trabalho consiste 

em um processo de valorização do capital, sendo seu objetivo principal o aumento da 

produção da mais-valia.”. 

Certa feita considerado como algo desonroso, designado apenas às classes 

marginalizadas da sociedade, o trabalho atualmente encontra lugar de status social e 

de realização pessoal do indivíduo, percebe-se uma mudança do significado do 

trabalho para a sociedade que outrora menospreza-o e agora coloca-o como um 

afirmador de personalidade do cidadão (BRÁS; GONÇALVES, 2011). 

De acordo com Hypólito e Grishck (2013), existiram mudanças no campo da 

política, da economia e da cultura no fim do século XX que resultaram em 

significativas incertezas no sistema mundial por inteiro, houve um aumento 

considerável no setor de serviços e também uma elevada variedade desse setor como 

gerador de renda e trabalho, que abarca um grande número de atividades tais como a 

educação. 
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A partir da década de 1980, o trabalho docente tem sido buscado 

consideravelmente para pesquisa. Isso se deve às transformações políticas, 

econômicas  e sociais, que exigiram análises mais intensas do professor, devido à 

imposição que  essas transformações ocasionaram sobre o trabalho do docente e sobre 

a forma de organização desse tipo de trabalho (LIMA et.al 2010). 

De acordo com Brás e Gonçalves (2011, p. 3) “a história do trabalho docente é 

uma problemática interessante para a nossa reflexão porque ajuda a pensarmo-nos e a 

compreender quem realmente somos.” A partir dessa emblemática é 

consideravelmente importante trazer a discussão as questões que envolvem o trabalho 

do docente. 

Há uma nova conjuntura que vêm se formando devido à globalização, que 

afeta  o trabalho do docente, reestruturando-o e precarizando-o. Existe uma exigência 

sobre  os profissionais da educação para que seja oferecida educação de qualidade 

numa estrutura massificada, baseada na competividade e com insatisfatórios recursos 

(GOMES; BRITO, 2006). 

É existente um processo de reestruturação produtiva e reorganização dos 

processos de trabalho que ocasiona um novo modelo de controle do processo 

produtivo através da inserção de práticas de gerenciamento e tecnologias de 

informações, cujo discurso fundamenta-se na participação, comprometimento e 

cooperação do trabalhador (PREVITALI, et al 2013). 

Para Previtali e Fagiani (2014), o fato de uma organização melhorar sua 

produtividade e conseguir uma maior mais-valia com o mesmo volume de capital faz 

com que os donos do capital utilizem no processo de produção técnicas que 

melhorem esse processo, tornando mais eficiente o trabalho e a produção e isso é um 

problema quando há um aumento da produção de conhecimento, mas não há um 

aumento da qualidade do que se refere ao trabalho do docente. 

Para Barsotti (2011) apud Yamada e Salerno (2013), a precarização do 

trabalho docente, em especial nas Instituições Públicas de Ensino Superior traz 

consequências não apenas para o professor, como também para o desenvolvimento da 

ciência. 

Para Sguissardi e Silva Júnior (2009), o que é intitulado por eles como 

“prática universitária” pode ser sinônimo de maneiras de concretização das políticas 

oficias do Estado: 
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“[...] por um lado, via redução de financiamento, constrangimentos da  

carreira docente, medidas de restrição do quadro docente, achatamento 

salarial, sobrecarga de trabalho, pressões por aumento da produção 

científica; por outro, via estímulos e facilidades para prestação de serviços 

extra regime de trabalho, visando complementações salariais, relaxamento 

da dedicação exclusiva, etc.” (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, 

p.19) 

2.3.1 Jornada de Trabalho 

Para Marx (1998) a jornada de trabalho, não é uma constante, configurando-se 

como uma variável, existe uma etapa que realmente configura-se como o tempo 

necessário para a produção da mercadoria, mas deve-se levar em conta também o 

“mais trabalho”, ou seja, aquele que não é nem sempre analisado. Marx (1998) afirma 

ainda que a força de trabalho pode ser comprada e vendida pelo seu valor assim  

como qualquer outra mercadoria, podendo então ser definida pelo tempo de trabalho 

necessário à sua produção. 

Cabe ressaltar que, paulatinamente as empresas beneficiam-se do quadro 

neoliberal do Estado para alterarem suas relações com a classe trabalhadora, através 

da intensificação dos processos de flexibilização que circundam práticas como as de 

subcontratação, do trabalho em tempo parcial, do trabalho temporário e da 

terceirização, entre outras (ANTUNES, 2000; HARVEY, 2011; ANTUNES, 2013). 

2.4 Instituições Federais de Ensino Superior 

Voltemos a questão das Instituições Federais de Ensino Superior, Sguissardi e 

Silva Júnior (2009) afirmam que há uma viabilização do Estado para que seja 

possível uma extração de inovações tecnológicas dessas instituições através de 

serviços  prestados às empresas, para os autores isso faz com que as Universidades 

Federais percam sua independência se submetendo a esses serviços, pois sua 

autonomia não é colocada como prioridade. 

De acordo com esses autores, as Universidades Públicas têm assumido  

atividades que não lhe pertenciam: 

“As universidades estatais públicas passaram a executar atividades que 

antes não lhe eram pertinentes, tais como convênios com empresas 

privadas ou  com associações de moradores para resolver problemas de 

violência, alfabetização de jovens e adultos, dentre outras que se poderia 

enumerar.” (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, p. 33). 
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Isso faz com que as Instituições Federais e consequentemente seus docentes 

fiquem atados a organizações privadas, produzindo o conhecimento convencionado 

por elas. Foi possibilitada pelo Estado a abstração de inovações tecnológicas das 

próprias IFES (Instituições Federais de Ensino Superior), com inferência financeira 

através de recursos provenientes do fundo público estatal. Isso se tornou possível por 

meio de  P&D (Programas de incentivo à pesquisa e desenvolvimento), esses 

programas privilegiam empresas de capital nacional e internacional, pois é existente 

um predomínio da utilização das inovações pelas empresas de capital 

internacional(SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009). 

Vale ressaltar que tais programas são previstos pela denominada “Lei do 

Bem”, concomitantemente a isso se agrega a “Lei de Inovação Tecnológica” que 

posiciona os pesquisadores universitários dentro das empresas de capital nacional e 

internacional, e mais uma vez com predomínio destas. As Instituições Federais de 

Ensino Superior acabam por perder sua autonomia, uma vez que elas se colocam a 

serviço das empresas multinacionais, a pauta de pesquisa acaba sendo aquela que 

interessa às empresas (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009). 

Nota-se que no tocante a educação, este é um setor que vem se demonstrando 

como um “nicho de negócio” consideravelmente rendável, pode-se perceber tal 

acontecimento no expressivo número de fusões e aquisições de Instituições de Ensino 

Superior no período de 7 anos, compreendidos pelos anos de 2007 a 2014, como é 

representado pelo Gráfico 1 abaixo. Observa-se que no que se refere ao volume de 

negócios, é relevante fazer uma ressalva ao ano de 2008 que apresentou o volume 

mais expressivo. 

Gráfico 1 – Fusões e aquisições de IES no período de 2007–2014 (Abril). 
 

Fonte: CM Consultoria, 2014. 

 

É inerente ressaltar que o primeiro caso importante de fusão e aquisição entre 

Instituições de Ensino Superior Privadas no Brasil foi em 2005, com o caso da 
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compra de 51% das ações da Universidade Anhembi-Morumbi pelo grupo norte-

americano Laureate Inc. (PEREIRA; BRITO, 2014). As empresas envolvidas nas 

primeiras transações do setor educacional em 2007 foram a Anhanguera, a Estácio, a 

Kroton e a SEB. Em 2009 entram os fundos de investimento Advent International e 

Cartesian Capital Group, a Kroton, os Grupos Anima, Campos de Andrade, UNIESP 

e UNOESC (CM CONSULTORIA,2014). 

O presente cenário econômico-financeiro brasileiro vem sendo 

paulatinamente modificado, impelindo os grupos educacionais (sendo esses de 

capital aberto ou não) a refletirem acerca das mudanças estratégicas em relação aos 

processos de fusões e aquisições de IES (CM Consultoria, 2016). 

Os significativos movimentos de mercado desenvolvidos pelas grandes 

companhias educacionais são explanados com mais detalhes na tabela abaixo: 

Tabela 1- Aquisições e Fusões de companhias educacionais no período de 2012 a 2014. 

 

Instituição Compradora Data Instituição 

Adquirira 

Valor do Negócio 

Kroton Educacional Maio/2012 UNIASSELVI R$ 510 milhões 

Grupo Laureate Janeiro/2013 Integralização de 

sua participação 

acionária no 

capital social da 

Anhembi 

Morumbi 

R$400 milhões 

(estimado) 

 Agosto/2013 Aquisição do 

Centro 

Universitário das 

Faculdades 

Metropolitanas 

Unidas (FMU) 

R$ 1 bilhão 

(estimado) 

Estácio Participações Agosto/2013 Aquisição da 
  UNISEB  

R$ 615 milhões 

   

ÂNIMA/GAEC Abril/2014 Aquisição da 
Universidade São 

Judas 

R$ 320 milhões 

SER EDUCACIONAL Dezembro/20

14 

Universidade 

Guarulhos 

R$ 199 milhões 

ÂNIMA/GAEC Dezembro/20
14 

UNIJORGE e 

UVA 
R$ 1,14 bilhões 

Fonte: CM Consultoria, 2016. 

 

Pfeifer e Giareta (2009) discorrem sobre as reformulações do Ensino 
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Superior brasileiro, que se tornaram mais substanciais no Governo Fernando 

Henrique Cardoso (Governo FHC), a partir da segunda metade de 1990. A agenda 

reformista neoliberal era direcionada para a diversificação institucional e para as 

fontes de financiamento, essa diversificação contribuiu para o crescimento elevado 

das Instituições Privadas de  Ensino Superior. A tabela abaixo apresenta o número 

de IES no Brasil: 

 
Tabela 2 - Número de Instituições de Educação Superior por Categoria Administrativa, Brasil 

1991-2007* 

 

Ano Total Públicas Privadas 

1991 893 222 671 
1992 893 227 666 

1993 873 221 652 

1994 851 218 633 

1995 894 210 684 

1996 922 211 711 

1997 900 211 689 

1998 973 209 764 

1999 1.097 192 905 

2000 1.180 176 1.004 

2001 1.391 183 1.208 

2002 
2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

1.637 
1.859 

2.013 

2.165 

2.270 

2.281 

195 
207 

224 

231 

248 

249 

1.442 
1.652 

1.789 

1.934 

2.022 

2.032 
Fonte: PFEIFER; GIARETA, 2009 

* Governo FHC em azul. Governo Lula em verde. 
 

De 1995 a 2002 durante o governo FHC, ocorreu um aumento notável de 

734 IES, passando de um número de 894 para 1.637 ao todo, entretanto destaca-se 

também nesse período, o decréscimo de 15 Instituições do setor público ao passo 

que as Instituições do setor privado cresceram expressivamente, chegando a mais 

que duplicar sua quantidade. 

Do período de 1995 até 2001, ressalta-se também o expressivo decréscimo 

de 27 IES da rede pública, esse decréscimo pode ser representado pela 

porcentagem de 12,86%. Em outros termos, se em 1995 o número de IES públicas 

representava 23,5% do total e as privadas 76,5%, em 2001 passou a representar 

11,9% e 88,1%, respectivamente (PFEIFER; GIARETA, 2009). 

Os autores acima citados justificam o delineamento temporal: 
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“Tal demarcação temporal coincide com a implementação das medidas 

para a redução do Estado, com base na ideia de “Estado Social-Liberal” 

(BRESSER PEREIRA, 1997)  que,  atingindo  diretamente as políticas  

sociais   públicas, consagra o repasse dos serviços considerados “não-

exclusivos” para as organizações públicas não-estatais e privadas, onde 

no escopo, encontram-se, fortemente, as áreas da educação, saúde, 

cultura e pesquisa científica. As medidas reformistas submeteram as 

políticas sociais à focalização nos setores mais carentes; 

descentralização da gestão para as esferas estaduais e locais, abrindo 

para organizações não-governamentais e setor privado; e  privatização, 

com transferência da produção de bens e serviços para o mercado.” 

(PFEIFER; GIARETA, 2009, p.6). 

Em janeiro de 2003 quando foi iniciado o Governo Lula, houve continuidade 

do processo de expansão do Ensino Superior n o Brasil, isso nos mesmos moldes do 

Governo anterior, seguindo a mesma estrutura no tocante às instituições privadas, 

contudo com investimentos na ampliação da rede pública, em especial com o 

crescimento das IES federais e estaduais. (PFEIFER; GIARETA, 2009). 

No primeiro ano do Governo Lula existia um total de 1.859 IES no País, 

representando 11,1% públicas e 88,9% privadas, em 2007 há um aumento de 18,5% 

de IES sendo 10,9% públicas e 89,1% privadas resultando em um total de 2.281 de 

IES, já do período de 2003 a 2007, surgiram 422 novas IES, sendo dessas apenas 42 

públicas (PFEIFER; GIARETA, 2009). 

Trigueiro (2009) apresenta ainda um panorama das Instituições de Ensino 

Superior no Brasil nas tabelas abaixo que destacam o número e os percentuais 

correspondentes de instituições de ensino superior, por natureza e dependência 

administrativa, segundo as regiões do País, no ano de 1996: 

TABELA 3- Número de Instituições de Ensino Superior por Natureza e Dep. Administrativa Segundo a 

Região - em números – 1996. 
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Fonte: TRIGUEIRO, 2009. 

TABELA 4- Número de Instituições de Ensino Superior por Natureza e Dep. Administrativa Segundo a 

Região - em percentual - 1996 

 

Fonte: TRIGUEIRO, 2009. 

 

O sistema educacional de ensino superior no Brasil, pode ser considerado 

heterogêneo, possuindo diferenciados modelos organizacionais, da tabela acima cabe 

destacar o modelo de universidade denominada como estabelecimentos isolados, são 

as faculdades isoladas que desenvolvem um ou mais cursos e que apresentam 

estatutos próprios e distintos para cada curso (TRIGUEIRO, 2009) 

Evidencia-se como um todo a ampla relevância dos estabelecimentos isolados 

e da participação da iniciativa privada nesse tipo de instituição, merecendo atenção 

especial quanto à formulação de políticas para o ensino superior brasileiro 

(TRIGUEIRO, 2009). 

Tais análises são relevantes, pois de acordo com Trigueiro (2009), o ensino 

superior tem sido considerado significativo para as análises e preocupações dos que 

estudam a educação, bem como pelos formuladores de políticas públicas no tocante a 

área. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Para alcançar o objetivo da pesquisa, como procedimento metodológico foi 

realizado uma investigação de natureza qualitativa através de uma pesquisa 

bibliográfica a partir de materiais publicados em livros, artigos, dissertações e teses 

nas plataformas de pesquisa do Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), da ferramenta de pesquisa do 

Google Scholar, e do portal de revistas brasileiras SciELO - Scientific Electronic 

Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica em Linha). A partir do levantamento 
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bibliográfico de um total de 40 materiais, fez-se necessária uma leitura mais 

sistemática, que resultou em uma seleção dentre esses, de  20 materiais para a 

produção do artigo. O período selecionado para a pesquisa compreendeu o total de 16 

anos, sendo esses dos anos 2000 até o ano de 2016. 

 

4 Conclusões ou Considerações Finais 

O Trabalho Docente é de extrema importância para a sociedade, pois ele 

proporciona o desenvolvimento do ensino e a perpetuação do conhecimento, uma vez 

que através dele se da o ensino, pesquisa e extensão dentro da Universidade. 

Ao longo dos anos, o Estado Brasileiro sofreu diversas crises e reformas, ao 

longo dessas, ele adquiriu princípios neoliberais, tornando-o um Estado Gestor. 

Devido ás políticas neoliberais e as práticas do Estado Gestor, o trabalho 

docente vem sendo desqualificado, e essa desqualificação culmina em docentes que 

trabalham apenas como reprodutores e produtores de conteúdo acadêmico, perdendo 

assim sua autonomia, conteúdo esse que não se pode afirmar a veracidade da sua 

qualidade, além disso, esse conteúdo fica refém das organizações privadas que o 

financiam. 

Observa-se que no Modelo de Estado Neoliberal, as Universidades que tem  

como papel principal o ensino e pesquisa com vistas a fornecer educação e cultura 

para a sociedade, torna-se uma mercadoria a serviço do capital, como foi citado 

anteriormente. Em 1995 o modelo de Estado no Brasil passa por modificações, as 

quais foram muito negativas para as Universidades Públicas, pois se dá a partir deste  

momento a sua precarização, iniciam-se as terceirizações nas atividades meio, 

chegando-se aquela época a ser estudada a privatização destas Instituições de Ensino. 

A educação sempre pode ser considerada um bem em si, pelas oportunidades  

que oferece de enriquecimento cultural, o artigo 205 da Constituição Federal 

Brasileira delibera que a educação é um dever de todos e cabe ao Estado com o 

auxílio da família fornecê-lo ao cidadão, desta forma a educação deve ter um caráter 

social, com vistas à formação de indivíduos capazes de intervir em sociedade por 

meio de suas ideias e práticas culturais. Sendo assim compreende-se que as 

Universidades não devem estar a serviço do capital, mas sim da coletividade e devem 

ser democráticas e laicas. 

Por meio da discussão teórica realizada, conclui-se que o Modelo Neoliberal 

dentro da educação acaba por sucateá-la, o professor é visto como um produtor de 
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conhecimento cuja produção científica deve satisfazer os interesses do capitalismo, 

dando a mesma um caráter alienante e descompromissado em descortinar as mazelas 

sociais principalmente em se tratando de produções das ciências sociais. 

Dentro deste Modelo Neoliberal de educação, o aluno também é precarizado  

uma vez que é visto como mercadoria pelo sistema, seu aprendizado deve se limitar 

apenas ao que interessa ao mercado de trabalho, o que produz indivíduos 

despolitizados e por vezes manipulados pela grande mídia. 

Posto isto, conclui-se que a função da educação, com foco nas Universidades é 

de produzir ensino e pesquisa que auxiliem no desenvolvimento de uma sociedade 

pensante, com opiniões bem formuladas sobre todos os assuntos, sendo capaz de  

intervir em sociedade. 

Sendo assim, cabem ao Estado assegurar em Universidades, sobretudo as 

Públicas enquanto possuintes do papel de ensino, pesquisa, e extensão na sociedade a 

produção de ensino e pesquisa que não sirvam única e exclusivamente os interesses 

do capital, em detrimento da coletividade. 

Quanto às fusões e aquisições, elas representam o capitalismo financeiro 

incorporando o ensino e a partir disso, elas empregam políticas fundamentadas na  

gestão baseada em valor, uma vez que o objetivo das corporações proprietárias das 

Faculdades de Ensino é auferir ainda mais lucros, o ensino torna-se então uma 

mercadoria e a sua qualidade deixada em segundo plano. 

Ressalta-se a necessidade de novos estudos, por se tratar de um tema vasto e 

que apresenta alterações constantes ocasionadas pelas Intervenções Estatais, bem 

como pela inserção de inovações tecnológicas. 
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E A RELAÇÃO 

COM AS NECESSIDADES DA INDÚSTRIA NA REGIÃO DE ARAXÁ-MG A 

PARTIR DOS ANOS 2000. 

 

Ralfer Roberto Zaidan Martins46, Uniube; Cilson Cesar Fagiani 47, Uniube 

 

1 - Introdução 

Para a elaboração desse trabalho, procurou-se alinhar métodos e técnicas que 

possam contribuir para o estudo sobre educação profissional técnica de nível médio e a 

relação com as necessidades da indústria na região de Araxá-MG a partir dos anos 2000. 

Geograficamente localizada na região do Alto Paranaíba, a cidade araxaense 

possui uma população de 102.238 (Senso 2016). Está a 363km da Capital Mineira e a 

569km de São Paulo, Capital. É mundialmente conhecida pela mineração de Fosfato e 

Nióbio; e ainda, pela veia turística que existe há mais de 50 anos – por possuir um dos 

balneários termais mais visitados de todo o país (Prefeitura de Araxá-MG, 2017). Para 

Lima (2015, p. 35): 

Araxá, localizada no sudoeste de Minas Gerais, é constituída por dois 

territórios imbricados entre si, porém separados geograficamente por 

cerca de seis quilômetros. São eles, o Barreiro – terras originalmente 

rurais dotadas pela natureza das fontes de águas minerais – e a cidade, 

espaço urbano propriamente dito, nascido daquele primeiro. (...) Do 

final do século XIX aos anos 1920, aproximadamente, a construção da 

imagem de uma cidade ‘ideal’ exigiu, além da instalação dos serviços 

de saneamento básico e de telefonia, as inaugurações do grupo 

escolar, do mercado, do matadouro, do hospital, dos jardins públicos, 

do teatro e do cinema. (LIMA, 2015, p. 35 e 36) 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe como um dos principais objetivos, a 

descentralização do poder público e a regulamentação de políticas; desta forma, tentava-

se criar uma importante interação entre a sociedade civil e o setor público. Diversos 

questionamentos foram feitos sobre essa publicação; uma vez que, o que existia 

anteriormente a tal documento, era a centralização (para não se falar em domínio) dos 

recursos financeiros públicos nos variados corredores burocráticos do Estado. 

  Para Cunha e Cunha (2002, p.11), existe uma mudança social sendo construída 

diariamente por vários grupos; organizada através da coletividade e participação franca 
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da sociedade para a construção de uma nação mais justa e igualitária. Para as autoras, a 

questão social vem sendo abordada desde os anos 20: 

... após a crise econômica de 1929, e o desenvolvimento do 

capitalismo monopolista determinaram novas relações entre capital e 

trabalho e entre estes e o Estado, fazendo com que as elites 

econômicas admitissem os limites do mercado como regulador natural 

e resgatassem o papel do Estado como mediador civilizador, ou seja, 

com poderes políticos de interferência nas relações sociais.  (CUNHA 

E CUNHA, 2002, p. 11) 

 

Desta maneira, a termologia: políticas públicas têm ganhado força e destaque 

principalmente pelo Estado usar destas demandas sociais, como forma de demonstrarem 

o compromisso do poder público em atenderem uma solicitação da sociedade 

(geralmente em longo prazo e próximo a períodos eleitorais).   

Nos últimos 30 (trinta) anos, o mundo sofreu lentamente diversos ajustes 

econômicos e atualmente passa por severos dramas sociais. Entre tais situações, pode-se 

destacar: a inexistência de oportunidade de trabalho para toda a comunidade em idade 

economicamente ativa; a precarização do trabalho e suas vertentes (situação pode ficar 

mais crítica no Brasil, frente às mudanças trabalhistas que favorecem a terceirização e o 

trabalho informal); e por último, o aumento na longevidade da população. Esses 

motivos são apenas alguns exemplos de situações que ajudam no agravamento das 

desigualdades sociais de uma sociedade.  

Para Cunha e Cunha (2002, p. 13), a situação enfrentada no Brasil no início dos 

anos 80, propiciou a criação de um movimento social na rota da redemocratização; e 

assim, gerou uma reorganização da sociedade, por meio de várias ações sociais. 

O processo de redemocratização da sociedade brasileira levou à 

instalação da Assembleia Nacional Constituinte e à possibilidade de se 

estabelecer uma outra ordem social, em novas bases, o que fez com 

que esses movimentos se articulassem para tentar inscrever na Carta 

Constitucional direitos sociais que pudessem ser traduzidos em 

deveres do Estado, através de políticas públicas. (CUNHA E CUNHA, 

2002, p. 13) 

Importante ressaltar, que foi justamente nesse período em que a Constituição 

Brasileira (resultado de uma grande mobilização social), oficialmente apresentou a 

seguridade social nacional atentando-se a saúde, assistência social e previdência. Para a 

sua manutenção, foi instituído o artigo 195, que previu o financiamento deste programa 

através da sociedade (recursos orçamentários da União, dos Estados e Municípios), 
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além das contribuições sociais mensais de todos os trabalhadores e dos recursos 

oriundos de loterias autorizadas.  

Para as autoras anteriormente citadas, esse movimento representou importante 

passo para as políticas que integravam o sistema; pois, foi nesse contexto, que o direito 

à proteção social foi reconhecido pelo Estado como universal (para todas as pessoas):   

... a proteção social passa a ser incondicional, não dependendo mais de 

contribuições pessoais que caracterizavam o sistema até então vigente 

e inscreveu novos direitos sociais para a população, em particular o 

direito à assistência social para os não segurados, aqueles que não 

estão vinculados ao mercado, e para os segurados que se encontrarem 

em situação de vulnerabilidade circunstancial ou conjuntural, como, 

por exemplo, em momentos de calamidade pública. (CUNHA E 

CUNHA, 2002, p. 14) 

Sousa (2006) identifica que as discussões sobre políticas públicas começam a 

fazer parte do cotidiano da sociedade brasileira há pouco mais de duas décadas. Em seu 

trabalho titulado: “Políticas Públicas e Educação: desafios, dilemas e possibilidades”, a 

doutora em psicologia escolar, ressalta a importância desta Constituição Cidadã; 

denominação utilizada para retratar a Constituição de 1988. Sousa afirma: 

 

A ela seguem-se o Estatuto da Criança e Do Adolescente (1990), a 

Declaração de Educação para Todos (1990), a Declaração de Salamanca 

(1994) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, 

apenas para citar algumas das mais importantes iniciativas institucionais 

(...). (SOUSA, 2006, p. 230)  

 

Para elaborar uma política pública, é necessário que exista a identificação de 

diversos pontos e diferentes interesses que possibilitem o estudo pela “inclusão” das 

deficiências encontradas na agenda pública. Desta forma, os anseios são registrados, 

colocados em pauta e depois se transformam em políticas públicas.  

Diante dessa abordagem, Pereira e Ramos (2006), retratam em um de seus 

trabalhos a luta por projetos que possam favorecer as instituições que são responsáveis 

pela educação profissional de trabalhadores de nível médio e fundamental. Para elas, até 

a década de 80 os cursos de profissionalizam no nível médio eram realizados com uma 

ideia de treinamento; sendo configurados assim em um formato mecanicista.  

Mesmo quando alguns desses treinamentos eram úteis (pela necessidade 

e/ou mesmo pelo empenho dos trabalhadores envolvidos), ainda restava 

resolver a questão da certificação, necessária no mercado de trabalho e 

requerida pelos trabalhadores da área. A questão da certificação se 
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somava, portanto à necessidade de melhorar o processo ensino-

aprendizagem (...). (PEREIRA e RAMOS, 2006, p. 46) 

 Pode-se observar que as discussões sobre educação e trabalho vêm contribuindo 

diretamente para os estudos sobre as políticas públicas e as funções das instituições de 

ensino em um contexto histórico; frente às mudanças socioeconômicas e de cunho 

cultural do atual modelo de produção capitalista e de seu impacto no trabalho em todo 

mundo. 

Frigotto (1991), em uma de suas publicações alertou para o fato de que o 

processo de elaborar teorias a respeito de trabalho e educação se mostraria totalmente 

precário, frente à necessidade de responder inclusive sobre os desafios históricos que 

envolvem essa relação. Esse momento esbarra-se em transformações societárias, 

principalmente ocasionadas pelas crises que envolveram os modelos de Taylor/Ford e 

do que posteriormente foi classificado de “Bem-Estar-Social”, após a década de 50.  

Em um período de aproximadamente 11 (onze) anos, o Governo Federal 

conseguiu entregar mais de 400 unidades Federais de Educação, Tecnologia e Ciência. 

Seguindo a linha de trabalho do Pronatec, ainda foram instituídas ações como o 

Programa Brasil Profissionalizado, Rede e-Tec Brasil, Bolsa-Formação e o acordo de 

gratuidade através do SENAI e do SENAC (Portal MEC - Pronatec, 2017). 

Dentro do quadro de ações do Pronatec (e que ainda estão em funcionamento), 

destaca-se a Rede e-Tec Brasil. Lançado em 2007 (antes mesmo do Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego ser apresentado para a população), o e-TEc 

tem como foco principal a educação tecnológica e profissional à distância. Defendendo 

também, a ampliação e democratização do acesso a cursos de nível médio e técnico sem 

custo algum para o aluno. 

Com o intuito de conhecer preliminarmente a situação educacional de nível 

médio técnico em Araxá-MG, foram realizadas visitas em uma instituição de ensino 

local que tem em seu portfólio de atividades, ações baseadas no Pronatec.  

No estado de Minas Gerais, a Rede e-tec Brasil adaptou-se para o nome de Rede 

UAITEC – Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais. É mantida pelo Governo 

de Minas, sendo coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES). Visa a oferta sem custo, de qualificação 

profissional através de unidades educacionais à distância. É possível identificar no site 

do projeto UAITEC, que um de seus principais objetivos é acreditar que a educação 
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nesta modalidade, é capaz de atender um número surpreendente de pessoas em todo o 

país (UaiTec, 2017). 

 Com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao 

Emprego, o governo prometeu R$1 bi e criar mais 200 escolas 

técnicas até 2014, R$ 700 milhões para bolsas de estudo e R$ 300 

milhões para financiamento estudantil. Com isso, o governo espera 

reduzir um problema crônico para o crescimento dos serviços e da 

indústria nacional: a falta de mão de obra qualificada. Projeto 

ambicioso que contribuirá para o emprego e inclusão de milhões de 

brasileiros, mas precisa ter excelente gestão do gasto público. 

(BALBINO, 2016, p. 46) 

 

E como apresentado, a Rede e-Tec Brasil se desdobrou em várias vertentes; 

adequando-se assim, às necessidades de cada estado e região. Em Araxá-MG, o Centro 

de Formação Profissional Júlio Dário é a instituição responsável por oferecer vários 

cursos dentro da plataforma do Pronatec.  

Tal instituição (citada no parágrafo anterior) tem como missão maior, ser 

reconhecida como uma unidade eficaz em ofertar cursos de qualificação prática. 

Contribuindo desta maneira, para que seja possível a inserção produtiva de pessoas no 

mercado de trabalho. E ainda, que esses cidadãos possam ser agentes de transformação; 

felizes, inseridos socialmente e economicamente na sociedade. 

Espera-se, que esse estudo também possa analisar o quanto as empresas 

investem na qualificação dos profissionais recém-chegados a linha de produção, 

procurando identificar suas principais deficiências; e se for uma condição constante (o 

investimento em treinamentos), investigar porque não interferem na educação local de 

seus futuros profissionais, propondo novas diretrizes para as instituições de ensino.  

Esse trabalho recorre também ao ano de 2011; quando o Governo Federal 

publica a Lei 12.513. Esse documento regulamenta em totalidade o Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).  

Com objetivos de expansão, interiorização e democratização da quantidade de 

cursos profissionais e com base no desenvolvimento tecnológico no país, essa ação 

procurou levar educação profissional de qualidade aos locais mais remotos da nação. 

Criando desta forma, oportunidades de educação profissional aos jovens, trabalhadores 

e todos aqueles que se beneficiam de programas nacionais de transferência de renda. E 

por fim, pretende-se traçar um comparativo sobre a atual situação do programa na 

cidade de Araxá-MG, frente ao que ele foi inicialmente proposto pelo Governo Federal.  
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1.1 - Objetivos 

Desta maneira, é objetivo deste estudo (com base em informações de escolas de 

ensino médio e de ensino técnico), apontar as dificuldades encontradas no 

relacionamento empresa versus instituição de ensino principalmente no momento de 

contratação de força de trabalho técnica.  

Pretende-se elaborar, uma análise teórica sobre a relação da demanda do 

mercado de trabalho frente à força de trabalho e a formação desta força de trabalho na 

Educação Básica e escolas de ensino técnico a partir dos anos dois mil na cidade de 

Araxá-MG. Esta pesquisa pretende apresentar como chegam os recém-formados pela 

educação profissional em empresas de médio e grande porte na área da mineração na 

região. O trabalho visa interpretar, inclusive, a formação de força de trabalho (após a 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394 de 1996) para a 

indústria e identificar a existência de atualizações curriculares e tecnológicas nas 

escolas para atenderem as corporações. 

 

2 - Referencial Teórico 

Demerval Saviani ao escrever a obra “Educação Brasileira – Estrutura e 

Sistema” (2008), registra importante questionamento sobre a educação. Para ele, 

“educar” é para o mundo uma forma de comunicação. Acontece entre pessoas livres e 

possuidoras de diferentes patamares de maturação social. Diante disso, o foco segue 

para a própria espécie humana e a sua respectiva promoção. Apresenta: 

 
A Educação, assim considerada, é encontrada em todas as sociedades: de 

maneira simples e homogênea, nas comunidades primitivas; de modo 

complexo e diversificado, nas sociedades atuais. Aparece de forma difusa 

e indiferenciada em todos os setores da sociedade: as pessoas se 

comunicam tendo em vista objetivos que não o de educar e, no entanto, 

educam e se educam. (SAVIANI, 2008, p. 83)  

 

Diante disso, o autor afirma que o homem consegue educar de maneira 

sistematizada quando está consciente da realidade educacional, captando os desafios e 

pensando sobre como resolver tais problemas.  

Paulo Freire (2004), também faz reflexões importantes sobre o sentido do ato de 

educar. Para ele, isso só acontece, pelo fato dos humanos serem incompletos por si só 

(em relação ao mundo e ao grupo que o rodeia). O autor afirma que desde o nascimento, 

o bicho homem é incompleto; por não andar e nem falar; não reconhecer ninguém e por 

ser dependente em totalidade. O autor registra: 
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Mas ainda assim, os seres humanos não ficarão totalmente completos na 

infância, juventude, maturidade ou velhice. Passam a vida toda 

modificando-se na busca de completar-se como pessoas, realizando a sua 

vocação de ser mais humano. (FREIRE, 2004, p. 58)  

 

Outro autor que também discute sobre o tema, é Mészáros (2008). Em uma de 

suas obras, é possível identificar questionamentos acerca da importância da educação na 

construção de um mundo diferente. Realiza em primeiro lugar, reflexões sobre o ser 

humano nas relações. Para ele, indagações sobre o impacto da educação nas 

modificações econômicas, políticas, sociais e culturais é uma constante. Embasado nas 

obras de Karl Marx, Mészáros afirmar que o processo educacional não se limita apenas 

à transferência de conhecimentos. Registra: 

 

É construir, libertar o ser humano das cadeias do determinismo liberal, 

reconhecendo que a história é um campo aberto de possibilidades. Esse é 

o sentido de se falar de uma educação para além do capital: educar para 

além do capital implica pensar uma sociedade para além do capital. 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 13) 

 

Para o professor e pesquisador Fagiani (2016), toda pessoa se desenvolve em um 

determinado grupo principalmente a partir dos deveres que assume perante tal 

sociedade. Esse processo, conforme o autor ressalta em seu trabalho, é denominado: 

educação. “As pessoas vivem, interagem com as outras pessoas e com o meio ambiente, 

modificam-se a si mesmas e são modificadas, se comunicam com o intuito que não é o 

de educar, no entanto, educam e se educam. “ (FAGIANI, 2016, p. 106). Desta maneira, 

existe uma preocupação por parte do pesquisador sobre o modelo de educação atual 

existente: 

 
O estilo de vida capitalista dá origem a uma educação peculiar e coloca o 

Estado em posição central de protagonismo, forjando a ideia da escola 

pública, gratuita, universal, obrigatória e leiga. A produção de ideias, 

pensamentos e conceitos diferentes estariam mais difíceis para os sujeitos 

educadores e educandos porque se desenha todo um sistema de 

aculturação e de anticriação próprio dos países desenvolvidos, muito pior 

que a censura que da origem a provocações e reações, mesmo que 

subterrâneas. Na ação de se fazer ciência não há mais lugar para as 

descobertas e para a criatividade. Somos só operadores. (FAGIANI, 

2016, p. 118)  

 

3 - Procedimentos Metodológicos 

Tanto a pesquisa bibliográfica, quanto a documental, serão as modalidades 

principais utilizadas para essas análises. Já para as técnicas, serão retratadas: a coleta de 
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dados, a entrevista e o questionário. Desta forma, pretende-se compreender através da 

literatura, as definições que autores apresentam sobre o tema aqui citado. Essa análise 

fará parte da metodologia proposta para a dissertação.  

Para Santos e Candeloro (2006), a revisão bibliográfica é classificada como 

revisão de literatura ou referencial teórico. Para as autoras, é nesse exato momento em 

que as contribuições científicas se entrelaçam e ajudam na composição de um 

entendimento específico.  

 É importante que na realização de uma Revisão Bibliográfica o 

acadêmico não construa apenas justaposições de trechos de autores, 

mas faça articulações entre as ideias dos mesmos, identificando suas 

posições teóricas semelhantes e divergentes. (SANTOS e 

CANDELORO, 2006, p. 43)  

 

O pesquisador italiano Lino Rampazzo, em seu trabalho sobre Metodologia 

Científica pela editora Loyola (2005, p. 64), apresenta um capítulo inteiro sobre 

diretrizes a serem seguidas para a exímia elaboração de uma pesquisa bibliográfica. 

Para ele, é através da análise dos repertórios bibliográficos, que o(a) pesquisador(a) 

constrói seu acervo de textos básicos para a compreensão de uma área específica. E são 

exatamente esses textos iniciais, que possuem a finalidade de formar um contexto de 

partida. Para o autor: 

 

3.1 - A pesquisa documental  

Para Fonseca (2002, p. 42), esse tipo de pesquisa tem semelhança à pesquisa 

bibliográfica por não ser de fácil análise (em algumas situações, é inclusive, difícil de 

diferenciá-las). Lino Rampazzo (2005) aponta que essa modalidade de pesquisa 

apresenta várias vantagens. Para o autor, os documentos formam uma base rica e estável 

de informações e dados. E quando a pesquisa é de caráter histórico, tornar-se 

imprescindível. De toda maneira, o pesquisador necessitará de tempo; uma vez que, esse 

método exige dedicação. Todavia, comparada a outros tipos de pesquisa, tem baixo 

custo para execução.   

Com base nos dois autores, nota-se que esse método de pesquisa exige que o(a) 

pesquisador(a) tenha habilidade e entenda do assunto em que está trabalhando. Todavia, 

a falta de conhecimento pode direcionar o executor a dados desnecessários. Ainda sobre 

o tema: 

... a pesquisa documental busca encontrar informações e padrões em 

documentos ainda não tratados sistematicamente. Pesquisar por 
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padrões, por exemplo, em documentos de requisitos elaborados por 

empresas de desenvolvimento de software seria um exemplo de 

pesquisa documental em computação.  (WAZLAWICK, 2014, p. 43) 

 

3.2 - A coleta de dados como técnica de pesquisa  

Como técnica de pesquisa, a coleta de dados é sem margem de dúvidas, um dos 

momentos mais demorados de todo o trabalho (CIRIBELLI, 2003). É exatamente nesta 

etapa que se embarca no material definido para a investigação. Observa-se nessa hora, 

que o profissional que tem habilidade para frequentar bibliotecas, museus, 

universidades, empresas etc, realiza um contundente levantamento de dados. Porém, a 

inexperiência do pesquisador pode também embarcá-lo em uma viagem desastrosa. 

Para Gerhardt e Silveira (2009, p. 71), essa técnica busca principalmente 

fomentar uma linha de raciocínio para um problema que o pesquisador pretende 

desvendar. Desta maneira, a análise desses dados ora coletados, precisam vir de fontes 

sérias, confiáveis e precisas. Para as autoras, essa técnica de pesquisa está ligada 

diretamente a pesquisa bibliografia e documental. 

O escritor Wendy Olsen em sua publicação “Coleta de Dados – Debates e 

Métodos fundamentais em pesquisa social”, da editora Penso - em 2015, registrou 

questionamentos a respeito do tema. Para ele, a arte de pesquisar compreende em 

aprofundar intensamente em um assunto, na tentativa de descobrir informações que 

possivelmente são inéditas para uma parcela do público em que se deseja apresentar o 

estudo.  

Para Bonat (2009, p. 63), em seu livro “Metodologia da Pesquisa” que foi 

publicado pela IESDE Brasil S.A., a técnica de coleta de dados é: “... a busca por 

informações, responsáveis pela fundamentação da pesquisa”. Para ela, a identificação de 

dados percorre três importantes etapas que são: a identificação, a localização e a 

compilação das fontes escritas.  

 

3.3 - A entrevista como técnica de pesquisa 

A técnica de entrevista, quando executada de forma clara, com coerência e 

preparação pode levar o leitor ou interessados na pesquisa, a um mundo recheado de 

dados inéditos e convidativos. Mas, para que isso possa sair da melhor forma, o 

entrevistador precisa de habilidade e profundo estudo no tema a ser investigado. A não 

preparação pode ocasionar resultados desastrosos e até mesmo tendênciar resultados. Os 

autores Sant’anna e Menegolla (1989, p. 74), didaticamente retratam essa técnica: 
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A entrevista visa à obtenção de informações específicas e oportuniza o 

desenvolvimento de várias habilidades como de comunicação, 

interpretação e registro. (SANT’ANNA E MENEGOLLA, 1989, p. 

74)  

 

Para Cach Jr. e Stewart (2015, p. 150), a entrevista é o exemplo mais clássico de 

uma comunicação direta, séria e planejada. De informal a formal, de básica ou 

complexa, simplória ou detalhada, curta ou de longa duração, a entrevista pode alcançar 

caminhos interessantes. Para os autores, essa técnica é um processo de duas pessoas – 

entrevistador e sujeito. E quem irá executar a técnica, deve conter o objetivo claro e 

predeterminado.  

 

Estudos na área da assistência médica, por exemplo, revelaram que 

alunos de medicina, médicos e enfermeiros que não recebem 

treinamento formal sobre como entrevistar seus pacientes tornam-se 

entrevistadores menos eficazes com o tempo, e não mais eficazes. O 

primeiro passo para o desenvolvimento e a melhora das habilidades de 

entrevista é compreender que se trata de um complexo processo 

cercado de várias variáveis. (CACH JR. E STEWART, 2015, p. 16)  

 

3.4 - Questionários como técnica de pesquisa 

 Para Louis Rea e Richard Parker (2002, p. 22), o questionário é uma ferramenta 

imprescindível para o processo de construção de uma pesquisa. Para eles, é nesse exato 

momento que o executor precisa desenvolver uma sequência de perguntas totalmente 

estruturadas; que irão extrair de forma direta, informações importantes para a pesquisa 

em questão. Não se elabora um questionário de um dia para o outro. Exige-se dedicação 

e coerência durante essa fase.  

As escritoras Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi, no livro 

Metodologia do Trabalho Científico publicado pela Editora Atlas (2001, p. 32), 

ressaltam que o questionário é uma ferramenta de se coletar dados e que deve ser 

elaborado por uma ordem lógica de perguntas; que necessariamente, devem ser 

analisadas e respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador.  

Para elas, tal documento deve ser encaminhado de preferência via e-mail, 

correios ou aplicado por uma terceira pessoa; sempre, com uma carta contendo 

explicações sobre o motivo de tal pesquisa e a relevância de seu preenchimento e 

retorno.  

Para a antropóloga Mirian Goldenberg: 
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... por mais que pareça óbvio, é preciso conhecer bem o assunto, 

examinar as pesquisas e as reflexões já feitas sobre o tema para então 

estabelecer o roteiro. (...) A entrevista ou questionário são 

instrumentos para conseguir respostas que o pesquisador não 

conseguiria com outros instrumentos. As atitudes e opiniões do 

pesquisador não podem aparecer em primeiro plano. Ele deve tentar 

ser o mais neutro possível, não sugerindo respostas. (GOLDENBERG, 

2004, p. 90)  

4 - Resultados 

O Pronatec, foi criado em 2011 pelo Governo Federal através da 

Lei.12.513/2011. Tinha como principal proposta de existência, a expansão, 

interiorização e democratização do acesso a cursos de educação profissional e 

tecnológica em todo o país. De acordo com o portal do Pronatec na Internet, no período 

compreendido de 48 meses (2011 a 2014), foram realizadas no programa mais de oito 

milhões de matrículas nos cursos de formação tecnológica ou de qualificação 

profissional. Isso correspondeu a mais de 4.300 (quatro mil e trezentos) municípios 

atendidos nos anos acima destacados. (Portal Pronatec, 2017).  

Na mesma fonte, os dados apontados indicam que em 2015, um milhão e 

trezentas mil pessoas realizaram matrículas no programa. O site, porém, apresenta 

apenas uma expectativa de matrículas para 2016; que chegaria a um número próximo a 

dois milhões de inscritos. Um dos objetivos apontados do projeto visava à expansão da 

rede pública de educação profissional, tecnológica e cientifica por todo o país. No 

respectivo endereço eletrônico, é possível constatar que atualmente existem mais de 562 

campi em funcionamento.  

Criado em 2011 pelo governo petista da Sra. Dilma Rousseff, tinha como 

principal objetivo, beneficiar milhões de brasileiros com educação de nível médio e 

técnico de qualidade. Entre os erros e acertos, o programa acumulou mais de oito 

milhões de matrículas em um período de 48 meses e alcançou mais de 4.300 (quatro mil 

e trezentos) municípios. Tal governo apresenta ainda (no site específico), que em 11 

(onze) anos de administração, entregaram as chaves de mais de 400 (quatrocentas) 

unidades federais de Educação, Tecnologia e Ciência. Após 2014, existe um declínio 

dos aportes realizados para o programa através do Governo Federal; desta forma, 

reduzindo drasticamente o oferecimento de vagas nas instituições ora conveniadas com 

o Pronatec.  

Em 2016, o Centro de Formação Profissional Júlio Dário (polo da UAITEC 

Araxá-MG), ofereceu qualificação semipresencial profissionalizante com carga horária 
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de 400 (quatrocentas) horas. O interessado precisava estar no 9º ano do ensino 

fundamental e ter conhecimento básico de informática. Cursos ofertados: 

 Analista de Mídias Sociais; 

 Desenhista de Produtos Gráficos - WEB; 

 Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos; 

 Programador de Dispositivos Móveis; 

 Programador de Sistemas; 

 Programador Web.  

Através do método de pesquisa documental e de entrevistas, foi possível obter 

dados do programa no ano de 2016, na cidade de Araxá-MG. Essas informações seguem 

nos gráficos abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Através dos números apresentados, pode-se constatar que a grande procura pelos 

cursos profissionalizantes de tal instituição em Araxá-MG ainda é feita por homens - 

aproximadamente 62% (onde o ideal, seria a equiparação entre os sexos no processo de 

Gráfico: 01 – Consolidado de Matrículas 

2016. 
Gráfico: 02 – Separação por Sexo. 

 

Gráfico: 03 – Consolidado do nível de Formação dos Matriculados 2016. 
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matrículas). Para Dante (2008), as posições comparativas entre os sexos continuam 

infelizmente apresentando grande diversidade.   

 

Apesar desse progresso na direção de uma igualdade entre os direitos de 

homens e mulheres, estas, com poucas exceções, na realidade não 

conquistam posições anteriormente ocupadas pelos homens. Em primeiro 

lugar existe uma tendência a pagar menos pelo trabalho das mulheres, 

ainda que exerçam funções iguais às dos homens. (...). Quando as 

mulheres substituíram os homens, como no magistério primário e 

secundário, isso foi consequência não de competição, mas de desinteresse 

masculino. (DANTE, 2008, p. 137).  

 

Outro ponto interessante que esse levantamento preliminar apresentou, foi a 

parcela de não concluintes dos cursos ora escolhidos. Apenas 32% das pessoas que 

iniciaram as aulas, chegaram à formatura.  

Essa alta taxa de desistentes, pode colocar em discussão se esse atual modelo de 

educação realmente está coerente com a realidade (ou se precisa de adaptações). E por 

último, foi possível identificar que quase a metade das matrículas foram realizadas por 

pessoas que concluíram ensino médio (23%) ou que estão em processo de término 

(25%). Demais solicitações, estão pulverizadas nos outros níveis educacionais.  

 

5 - Conclusões ou Considerações Finais 

Antenado às novas práticas educacionais, o Governo de Minas Gerais adaptou as 

premissas da Rede e-Tec de ensino (dentro do Pronatec) e espalhou por várias regiões 

do país. Essa adaptação recebeu o nome de Rede UaiTec – Universidade Aberta e 

Integrada de Minas Gerais. Essa ação visou ofertar de maneira gratuita, qualificação 

profissional por meio de unidades educacionais à distância. Para conhecimento de tal 

política pública, foi feita uma pesquisa documental nos dados de 2016, apresentados 

pela mantenedora da Rede UaiTec (Centro de Formação Profissional Júlio Dário) em 

Araxá-MG.   

Após a tabulação dos números fornecidos, foi possível realizar apontamentos a 

respeito dos desafios que a rede UaiTec enfrentará nos próximos anos. Pode-se 

constatar, inclusive, que a grande procura pelos cursos profissionalizantes de tal 

instituição em Araxá-MG ainda é feita por homens - aproximadamente 62% (onde o 

ideal, seria a equiparação entre os sexos no processo de matrículas). 
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Outro ponto interessante que esse levantamento preliminar apresentou, foi a 

parcela de não concluintes dos cursos ora escolhidos. Apenas 32% das pessoas que 

iniciaram as aulas, chegaram à formatura. Essa alta taxa de desistentes, pode colocar em 

discussão se esse atual modelo de educação realmente está coerente com a realidade (ou 

se precisa de adaptações).  

Foi possível identificar que quase a metade das matrículas foram realizadas por 

pessoas que concluíram ensino médio (23%) ou que estão em processo de término 

(25%). Demais solicitações, estão pulverizadas nos outros níveis educacionais.  

E para o término preliminar deste estudo, foi possível identificar que os cursos a 

seguir, não possuem ligação direta com a atividade de mineração na cidade:  

 

a) analista de mídias sociais;  

b) desenhista de produtos gráficos - WEB;  

c) desenvolvedor de jogos eletrônicos;  

d) programador de dispositivos móveis;  

e) programador de sistemas,  

f) programador Web.  

 

Desta forma, faz-se necessário um estudo para adequação de cursos oferecidos 

frente às necessidades das empresas de mineração na cidade de Araxá-MG (os cursos 

ofertados não possuem ligação direta com tal segmento). 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO PLANO DECENAL MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE UBERABA (2014-2016) NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-

CRÍTICA 

 

Juliene Silva Vasconcelos, IFTM48; Antônio Bosco de Lima, UFU49; Nilza Consuelo 

Alves Pinheiro, PME50 
 

1 Introdução 

No século XVII, Comenius já previa o imperativo quanto à formação de 

professores. Ressalta-se que o Seminário dos Mestres, fundado por São João Batista de 

La Salle, em Reims, no ano de 1684, foi a primeira instituição de ensino destinada à 

formação docente (SAVIANI, 2009). A evolução histórica da sociedade, percebe-se, 

segundo o mesmo autor, a existência de diversificadas iniciativas de formação docente, 

que recorrem, na maioria das vezes, a um dilema que envolve a ênfase em conteúdos ou 

em procedimentos didático-pedagógicos. E ainda, se ambos se conjugarem, como fazer 

a sua articulação? 

Certo de que o melhor caminho a seguir é buscar a indissociabilidade destes dois 

vieses formativos, a questão paira sobre como articulá-los? Reforça-se a constatação 

que o caminho perpassa pela associação entre pesquisadores da área, professores e 

gestores em um trabalho que vise à estruturação de projetos que tenham como meta a 

ser alcançada a formação integral de professores que reconheça a educação como um 

todo e construa caminhos de superação de tal dilema. 

Recorre ainda a afirmação de que tudo isso somente será possível com a 

ampliação e articulação de projetos políticos de valorização da docência enquanto 

condições de trabalho e salário real compatível à formação do profissional. Ou seja, 

“com um quadro de professores altamente qualificado e fortemente motivado 

trabalhando em tempo integral numa única escola, estaremos formando os tão 

decantados cidadãos conscientes, críticos, criativos, esclarecidos e tecnicamente 

competentes...” (SAVIANI, 2009, p.154). 

                                                             
48 Doutoranda em Educação/FACED/UFU, Mestra em Educação/FACED/UFU, Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro/IFTM Campus Uberaba, juliene@iftm.edu.br. 
49

 Doutor em Educação, Universidade Federal de Uberlândia/UFU, Faculdade de Educação/FACED, 

Grupo de Pesquisa Estado, Democracia e Educação/GPEDE, Pesquisador CNPq e FAPEMIG, 

boscodelima@gmail.com. 
50

 Mestra em Educação, Prefeitura Municipal de Uberaba, Conselho Municipal de Educação de Uberaba, 

nilzacpinheiro@gmail.com. 
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E para isso, acredita-se que, somente com o fortalecimento de um projeto 

nacional de formação docente, com vistas a acreditar que o mesmo, a partir de 

investimento financeiro e intelectual, alcançar-se-á a superação das deficiências vividas 

pelo sistema educacional brasileiro. Assim, acredita-se que o Plano Nacional de 

Educação (PNE) associado aos Planos Estaduais (PEE), Distrital (PDF) e Municipais de 

Educação (PME) tem muito a contribuir com esta proposta. 

Neste ínterim, reconhecendo o discurso de Saviani (2010) quando reforça a 

importância da esfera municipal ao analisar os impactos de políticas públicas, por ser o 

espaço real em que vivem as pessoas e, consequentemente, onde haverá a 

materialização das propostas idealizadas, buscamos neste texto provocar a reflexão e 

debate sobre a relação direta entre o Plano Decenal Municipal de Educação de Uberaba 

(PDME): 2015-2024 – com o PNE: 2014-2024. 

Aborda especificamente, a formação docente e, portanto, busca-se compreender 

as seguintes questões: em relação às políticas públicas de formação de professores da 

Rede Municipal de Ensino de Uberaba (RME) houve avanços? As estratégias contidas 

nas diferentes metas referentes à formação de professores contemplaram uma evolução 

que se traduziu em melhoria da qualidade referenciada da educação? 

 

1.1 Objetivo 

Analisar a formação dos professores da Rede Municipal de Ensino (RME) de 

Uberaba, propiciada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), no período 

2014-2016 e o reflexo dessa formação na melhoria da qualidade referenciada da 

Educação nas escolas da RME deste município. 

 

2 Referencial Teórico 

Enquanto construção de uma classe profissional – a docência para a educação 

básica, em linhas gerais, acontecerá, em princípio, na formação inicial, conforme o art. 

62 da Lei n. 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação: “A formação 

de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação...”. 

E no exercício de sua função profissional, faz-se necessário uma contínua 

formação, haja vista que, sendo o trabalho docente de natureza não material e por si, 

regido por alteração e avanços alcançados pela sociedade, carecerá este de uma 

constante atualização, a que chamaremos nesta produção de formação continuada. 
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Todavia, entende-se que a formação do profissional docente deve ser estruturada 

e de qualidade no que tange à teoria e à metodologia, tanto no momento inicial quanto 

no processo, tal qual afirma Kuenzer (2002), referindo-se à dimensão formativa da 

práxis pedagógica do professor, pois, este, 

(...) o trabalhador se educa no e a partir do seu processo de trabalho, 

com apoio da formação teórica adquirida nos cursos de formação 

inicial e continuada; mas é no trabalho, e através das relações 

estabelecidas a partir dele, que se constroem as competências 

profissionais, pela articulação entre conhecimento e intervenção 

(p.301). 

Assim, tal qual afirma Saviani (2009), a formação do professor não deve 

restringir-se apenas à instrumentalização profissional que vise auxiliar a resolução dos 

desafios diários da sala de aula. Deve ser muito mais abrangente no sentido de 

superação da fragmentação das práticas escolares, com vistas a perceber, articular, 

propor e superar as crises e dilemas do contexto social. 

 

2.1 A formação docente e a perspectiva histórico-crítica 

Discussões sobre a formação (inicial e continuada) de professores evidencia uma 

dubiedade epistemológica, em que, por um lado o professor é parte de um sistema social 

regido pela lógica de pseudoconcreticidade (KOSIK, 2002), ou seja, o mesmo pode não 

se reconhecer responsável pela sua emancipação, uma vez que a “essência” muitas 

vezes está escondida pela “aparência”. Por outro lado, como poderá provocar a 

formação crítica e política do sujeito, se não há um movimento de superação desta 

condição de aparência? 

Para Saviani (2011, p.11) assegurar que a “...educação é um fenômeno próprio 

dos seres humanos significa afirmar que ela é, ao mesmo tempo, uma exigência do e 

para o processo de trabalho, bem como é, ela própria, um processo de trabalho”. Logo, 

sendo a educação um fenômeno humano que transforma a natureza de modo 

intencional, és um tipo de trabalho e, também, uma forma de trabalho. 

Neste eixo de discussão é importante afirmar a partir destas constatações que 

qualquer tipo de trabalho material tem em si uma antecipação das ideias para 

planejamento e execução, logo, esta configura a sua parcela não material ou imaterial. O 

trabalho não material é, portanto, a “...produção do saber, seja do saber sobre a natureza, 

seja do saber sobre a cultura, isto é, o conjunto da produção humana” (p.12). 

Neste contexto, direcionando o foco da discussão no professor, o autor 

considera, dadas as condições materiais com as quais está envolvido e submetido e sua 
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prática imaterial, cabe uma prática pedagógica minimizadora àquela identificada pelos 

crítico-reprodutivistas, ou seja, uma ação situada no âmbito da violência simbólica ou 

inculcação ideológica, a partir da reprodução das relações de produção que regem a 

sociedade. É notória, a necessidade deste profissional – o professor, nesta perspectiva 

teórica, manter-se ignorante quanto às possibilidades de superação de tal realidade, haja 

vista que, “...quanto mais eles ignoram que estão reproduzindo, tanto mais eficazmente 

eles reproduzem” (SAVIANI, 2011, p. 59). 

Além da condição imaterial, é preciso considerar o trabalho do professor em 

outra dupla perspectiva, ou seja, intelectual e técnica. Na primeira, assume o viés de 

criador, mesmo que, na sociedade capitalista-neoliberal, esteja cada vez mais alienado a 

serviço da reprodução do capital (MARX; ENGELS, 2011). Isto efetivamente se 

configuraria quando da seleção de conteúdos, planejamento de aulas, estruturação de 

suas próprias avaliações, reflexão sobre a construção e desenvolvimento da ação de 

ensinar. Já na segunda, o professor abandona o pensar para executar atividades técnicas, 

como elaboração de vídeos, relatórios, slides, diários etc., substituindo-o pelo fazer. 

E, ainda, como tal desapropriação de seu saber, o professor, segundo Marx 

(1996), ao buscar transformar a natureza (sociedade) por meio de seu trabalho, acaba 

por limitar-se a reproduzir planejamentos que podem nem mesmo terem sido pensados e 

articulados por si. Neste contexto, Kuenzer (1999) denomina criticamente este 

profissional como “professor tarefeiro”. 

Têm-se, deste modo, a desqualificação da profissão docente, limitação da 

escolha do conteúdo, controle sobre o fazer pedagógico no que tange às estratégias e 

tempo. Com isso, por um lado, na lógica capitalista, garante-se a eficiência do processo 

educativo. Mas, por outro, caracteriza-se o fim da intelectualidade, da autonomia, da 

liberdade e da essência criativo-pedagógica da docência. 

Traduzindo esta realidade à prática profissional, depara-se com uma realidade 

em que este, os “...professores: [vivenciam] condições de trabalho precárias e salários 

precários” (SAVIANI, 2011, p.98). Sendo obrigados, por condicionantes sociais, ter 

uma sobrecarga de trabalho (deixando de lado a importância da prática), limitando o seu 

reconhecimento da teoria (aligeirando formações ou simplificando sua função) e, 

desvalorizando, cada vez mais a importância da vinculação entre teoria e prática. 

Implicações estas levam, para o autor, a reconhecida precarização profissional docente.  

Esta realidade, para Saviani (2011) leva à concepção de “... trabalho docente, 

reduzindo-o a um conjunto de tarefas simplificadas passíveis de serem executadas sem a 
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exigência de maiores qualificações” (p. 103) e contraria a ideia de que por meio da 

socialização do saber haveria uma mudança ou transformação da sociedade, rompendo 

com o determinismo material que divide as classes, aproximando-os de uma condição 

social mais democrática. 

Permite-nos associar a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) com a formação e 

valorização docente, pois esta,  

...como uma teoria que procura compreender os limites da educação 

vigente, e, ao mesmo tempo, superá-los por meio da formulação de 

princípios, métodos e procedimentos práticos ligados tanto à 

organização do sistema de ensino quanto ao desenvolvimento dos 

processos pedagógicos que põem em movimento a relação professor-

aluno no interior das escolas (SAVIANI, 2011, p. 101). 

Ainda considerando que a ação educativa “...desenvolve-se a partir de condições 

materiais e em condições materiais” (SAVIANI, 2011, p. 91) necessita da constituição 

de um sistema nacional de educação, com vistas a manter (custeio) e desenvolver 

(investimento) a educação. Este por si, somente existirá com o fortalecimento de um 

PNE. 

Assim, um sistema nacional de educação, planejado por planos nacional, 

distrital, estaduais e municipais, no sentido de materializar junto à escola, as condições 

necessárias para existência de uma educação escolar, socialmente mediada por 

profissionais docentes é regada à formação de consciências sociais, perante a vinculação 

entre teoria e prática. E deste modo, foge de práticas espontaneístas e improvisadas para 

alcançar uma qualidade socialmente referenciada a partir de uma educação 

sistematizada e organizada. 

 

2.2 O PNE e o PDME 

 Historicamente, para Saviani (2010), o PNE, no Brasil, começa a ser idealizado 

com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), com vistas a superar a 

descontinuidade e a fragmentação desarticulada da educação nacional. Frente às defesas 

desta necessidade, a Constituição Nacional de 1934 atribui ao Conselho Nacional de 

Educação a função de elaborar o PNE a ser aprovado pelo poder legislativo. Após 

elaborado, em 1937, o mesmo fica sob análise da Câmara dos Deputados de maio a 

novembro desse ano, quando o processo é interrompido com o Golpe do Estado Novo 

(SENA, 2014). 

 As Constituições de 1937 e de 1946 não previam PNE. Ainda, de acordo com 

Sena (2014), só com a LDB n. 4.024/61 ressurge a proposta de elaboração de um novo 
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PNE, que é apresentado ao CNE em 1962. No entanto, é importante destacar que este 

documento não foi instituído como Lei, e sua principal função foi cuidar da distribuição 

de fundos à educação. 

 A Constituição de 1967 torna obrigatória a existência do PNE cuja elaboração 

estaria sob responsabilidade de órgãos globais e não normativos como foi o anterior 

(responsabilidade do CNE). A iniciativa não avança e desarticula-se sem sair do papel. 

No entanto, de acordo com Sena (2014), a partir da Constituição de 1988, que prevê o 

estabelecimento do PNE, surgem condições para que a partir da LDB n. 9.394/96 seja 

estruturado um novo plano, com apoio dos estados e municípios. O documento, ao ficar 

pronto, após um ano de elaboração, prevê ações e metas para dez anos, e segue as 

diretrizes da Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

 Após caminhar pelo Congresso Nacional, pela primeira vez, houve a instituição 

do PNE enquanto lei, deixando de ser uma carta de intenções e interesses para se tornar 

uma obrigação do Estado. Este plano, Lei n. 10.172/01 teve vigência de 2001 a 2010. A 

vantagem de se ter o plano enquanto lei, conforme destaca Sena (2014), é que neste 

contexto, as ações e metas que não forem cumpridas poderão ser questionadas 

judicialmente, diferente das demais propostas até então apresentadas. 

 No final de 2010, a então presidenta do país encaminha para o Congresso 

Nacional o novo PNE (2011-2020). O mesmo, segundo Sena (2014) ficou em discussão 

nas duas casas dentro de Comissões e orientado por interesses dos parlamentares, até ser 

aprovado, em 2014, o segundo PNE (Lei n. 13.005/14), cujo período de vigência passa 

ser 2014- 2024. Na análise de Saviani (2014) este PNE, aparentemente, tem uma 

estrutura mais enxuta, pois apresenta vinte metas (o anterior continha duzentos e 

noventa e cinco) e cento e setenta estratégias. 

A meta 16 do PNE (2014-2024), preconiza, na estratégia 16.1, a formação 

continuada de professores, e na 16.2 a formação inicial para a educação básica. Já a 

meta 17, enfatiza a busca pela valorização do magistério da escola pública básica, no 

sentido de equipará-la à de outros profissionais com nível de escolaridade equivalente; 

e, para isso, na estratégia 17.1 destaca a atuação progressiva do piso salarial nacional e, 

na 17.3, a implementação dos Planos de Carreira. 

Assim, compreender quais são os alcances do PDME/Uberaba em relação ao 

PNE é um exercício que passa por se proceder a uma constatação quanto à efetivação 

das metas e estratégias inseridas na Lei Municipal n. 12.200/2015, que instituiu o 

PDME: 2015-2024 e sua materialização quanto à formação docente no município 
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pesquisado, em busca da qualidade esperada para contribuição de superação da essência 

reprodutivista capitalista. Neste bojo, destaca-se o problema investigativo deste 

trabalho: uma pesquisa sobre avaliação referente à formação inicial e continuada de 

professores, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Uberaba, à luz do PDME: 

2015-2024. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Neste trabalho, resultado de pesquisa do tipo documental, buscou-se analisar a 

formação dos professores da RME de Uberaba, propiciada pela SEMED, no período 

2014-2016 e o reflexo dessa formação na melhoria da qualidade referenciada da 

Educação nas escolas da RME de Uberaba. Para isso, far-se-á uma análise do PDME à 

luz do Relatório (2014-2015) e dados que comporão o Relatório (2016-2017) 

elaborados e apresentados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

 

4 Resultados: formação docente na Rede Municipal de Ensino de Uberaba (2015-

2016) 

Na seção anterior, foi feita revisão da literatura referente à dimensão da 

formação de professores, em diferentes tempos e espaços. Inclusive, abordam-se as 

recomendações expressas pelos respectivos Planos Nacionais de Educação (PNEs), 

apontando as fragilidades histórico-econômicas e políticas com reflexo na atuação dos 

professores. Tal revisão, também e, sobretudo, sinalizou vantagens dessa prática para o 

fazer pedagógico dos professores e a consequente contribuição para a melhoria da 

qualidade da educação, especialmente das redes públicas de ensino. 

O cenário da RME de Uberaba é amplo: são atendidas turmas da educação 

infantil – desde o berçário – até o 9º ano do ensino fundamental. Possui trinta e seis 

escolas e trinta e três Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), totalizando 

sessenta e nove unidades escolares. Destas, sessenta e duas possuem turmas de tempo 

integral e doze têm turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Nesse contexto, em 2017, cerca de dois mil e quinhentos professores atendem a 

vinte e cinco mil alunos. Dois Centros Municipais de Educação Avançada (CEMEAS) 

possuem, em seu quadro funcional, entre outros profissionais, docentes para 

atendimento de alunos da Jornada Ampliada e do Centro de Atendimento ao Educando 

Jovem e Adulto (CAEJA). A RME possui, ainda, convênio com vinte e três instituições 
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privadas com turmas de educação infantil, onde atuam professores que podem 

frequentar cursos promovidos pela SEMED. 

Nessa interlocução, torna-se fundamental a cada professor assumir a sua 

formação inicial e continuada. Isto porque a formação se constitui uma responsabilidade 

intransferível e se faz imprescindível, pois o tempo é dinâmico e as práticas da escola 

devem se aproximar muito das práticas sociais dos alunos para que a aprendizagem seja 

significativa (SANTOS, 2008). Assim, chega-se ao cerne desta pesquisa: a formação 

dos professores como uma das políticas de sustentação da melhoria da qualidade 

referenciada da educação, na RME. 

Daí duas questões-chave referentes às políticas públicas de formação de 

professores da RME, no período 2014-2016, apresentam-se: houve avanços? As 

estratégias contidas nas diferentes metas referentes à formação de professores 

contemplaram uma evolução que se traduziu em melhoria da qualidade referenciada da 

educação? 

Tais questões são tratadas à luz da Lei Municipal n. 12.200/2015, que aprova o 

Plano Decenal Municipal de Educação de Uberaba (PDME): 2015-2024. O instrumento, 

inicialmente usado para coleta de dados, foi o Relatório de Avaliação 01 (2017) do 

Plano Decenal, elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do PDME
51

. 

Na ausência de dados no Relatório 01 (2017), para avaliar se houve evolução na 

melhoria da qualidade da educação, no período pesquisado, recorreu-se aos dados já 

compilados pela Comissão, após a conclusão do referido documento. 

A discussão das questões postas é pautada, inicialmente, na análise dos objetivos 

propostos no PDME e das fragilidades aí detectadas. É, realmente, fundamental 

constatar se os objetivos propostos e as intervenções realizadas caminharam de modo 

que se constate o cumprimento, ou não, de cada meta. Nesse sentido, o objetivo geral do 

PDME de Uberaba,  

além de visar à melhoria dos índices da educação do Município, 

pretende fazer com que Uberaba seja referência nacional de uma 

educação de qualidade, assegurando a todos os seus alunos alto padrão 

de aprendizagem, a vivência e a compreensão dos valores da ética 

universal – condições indispensáveis para o exercício lúcido e crítico 

da cidadania (UBERABA, 2015, p. 123). 

 No PDME: 2015-2024, constata-se após apresentação dos dados referentes à 

formação docente que  

                                                             
51

Torna-se importante citar que, por meio do Decreto Municipal n. 4.319, de 19 de junho de 2015, foi 

criada, entre outras instâncias com a mesma função, a Comissão de Monitoramento e Avaliação do 

PDME. 
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os profissionais atuantes na Educação Básica de Uberaba estão 

suficientemente motivados para investirem na sua qualificação, 

restando ao Fórum do Ensino Superior o fortalecimento deste 

interesse, por meio, de oferta de incentivos à qualificação permanente 

e aos Cursos de Formação Continuada e de Pós-Graduação, e à 

Comissão de Acompanhamento e Avaliação deste PDME, a tarefa de 

realizar um diagnóstico mais preciso de tal situação. Esse é, sem 

dúvida, um dos maiores compromissos deste Plano Decenal Municipal 

de Educação (UBERABA, 2015, p. 113). 

 Esta citação do PDME assinala que a formação continuada constituía, naquele 

ano, uma política a ser assumida pelas instituições de ensino superior de Uberaba, em 

relação à oferta de cursos de graduação e de pós-graduação para os docentes que 

atuavam na educação básica pública. Vale ressaltar que não há, nos Anexos da Lei n. 

12.200/2015 nem no Relatório 01/2017 da Comissão de Monitoramento e Avaliação do 

PDME, referência a dados específicos da formação inicial e continuada dos 

profissionais docentes da RME. 

 Diante dessas demandas, as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e 

privadas responderam ao chamamento. Em 2014, havia dezenove IES que ofereciam 

538 cursos de graduação e 366 cursos de pós-graduação. Em 2015, havia dezenove IES 

que ofereciam 516 cursos de graduação e 390 cursos de pós-graduação (UBERABA, 

2017, p. 133-137).  

Quanto aos dados das IES, de 2016, a Comissão de Monitoramento e Avaliação 

obteve apenas as informações da Universidade Aberta do Brasil (UAB), Polo Uberaba, 

a saber: quatro cursos de graduação e dois de pós-graduação. Pela UAB, 279 

professores da RME, foram atendidos em 2016. Os números indicam que a oferta de 

cursos na Educação Superior foi consistente, considerando o total de professores da 

RME; entretanto não há dados referentes ao total dos profissionais docentes dessa Rede 

que frequentavam este nível de ensino no referido período.  

Aproximando mais das práticas de formação ofertadas pela SEMED, focaliza-se, 

aqui, a Casa do Educador, espaço criado em 2014, destinado à formação de professores 

da RME. No quadro abaixo, pode-se verificar que o trabalho desenvolvido naquele 

espaço foi intenso. Com dezoito formadores de formadores – dois doutores, sete mestres 

e nove especialistas – que se revezavam nos três turnos, para ministrar os cursos, os 

encontros aconteciam, regularmente, de quinze em quinze dias. 
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             Fonte: Comissão de Monitoramento e Avaliação do PDME: 2015-2024 (UBERABA, 

2017). 

Além dos cursos, foram promovidos, entre os anos de 2015-2016, dois 

Congressos de Educação, dois Fóruns de Educação e quatro palestras de atualização. Os 

números indicam que a oferta foi ampliada. Tal avanço se traduz não só pela quantidade 

de cursos ofertados, mas, sobretudo, pelo aumento do número de professores que 

frequentaram os cursos nos quais fizeram a matrícula. Isso se justifica, uma vez que essa 

instituição não só promove uma grande parcela de cursos baseada na escuta das diversas 

diretorias da SEMED, como ainda se referencia pelas demandas provenientes das 

equipes gestora e docente das unidades escolares da RME.  

As cargas horárias predominantes dos cursos variam entre trinta e sessenta 

horas, estabelecendo-se um percentual de 20% (vinte por cento) do total na forma a 

distância. Na relação de cursos, há uma enorme variedade de temáticas.  

Vale ressaltar o grande passo dado pela SEMED, em 2016, no sentido de criar o 

Fórum Municipal de Formação Continuada, com o objetivo de inserir representantes 

dos profissionais do magistério na formulação e na definição das políticas do setor para 

seus pares. Evidencia-se a gestão democrática também nessa direção. 

Ao se resgatar a trajetória do PDME: 2015-2024, especificamente na abordagem 

sobre formação dos profissionais e valorização do magistério, há preocupação quanto à 

estreita vinculação entre qualidade dos procedimentos de formação e requisições do 

mundo atual. Pelos dados apresentados, pode-se afirmar que a proposta de formação 

CASA DO EDUCADOR 

SEGMENTO  2015 2016 

Cursos Cursistas Cursos Cursistas 

Todos os profs. 18 749 

(1 cur 180h) 

55  OBS: 

1.Houve professores que 

se matricularam em mais 

de um 

curso.  

 

 

 

 

 

 

Ed. Inf.  12 450 

(1 curs 80h) 

19 

(1cur 120h) 

Ens. Fund. Anos 

Iniciais 

1 

(1º ao 3º 

PNAIC) 

237 

(1 cur 120h) 

15 

Ens. Fund. Anos 

Finais 

3 

M=2; 

LP=1 

110 

(1 cur 110h) 

EJA 1 15 1 

Inclusão 3 180 6 

(1 cur 120h; 

1 cur 180h 

Ed.Física 5 200 5 

Total 43 1.941 101 4.452 
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inicial e continuada dos professores da RME de Uberaba está sendo sedimentada; a 

SEMED tem investido nessa política.  

Daí, busca-se responder a segunda questão pesquisada sobre o cumprimento 

efetivo, ou não, das metas e respectivas estratégias referentes à formação de professores 

e a contribuição delas para a melhoria da qualidade referenciada da educação da RME 

de Uberaba. Rememorando, o PDME constitui-se de dezoito metas e duzentos e 27 

estratégias, que, integradas e desencadeadas/concluídas propõem edificar uma educação 

de qualidade referenciada para todos os alunos. Torna-se, aqui, pertinente clarear o 

significado da expressão “qualidade referenciada da educação”. 

Entende-se por qualidade socialmente referenciada ou qualidade 

social a educação assentada em concepção político-pedagógica 

emancipatória e inclusiva, tendo por eixo o conjunto de suas 

dimensões (extra e intra), direcionado à garantia do acesso e 

permanência a todos/as (CONAE 2018, 2017, p. 34). 

Na dimensão intraescolar, citam-se as políticas/ações diretas e indiretas que 

mudaram a dinâmica das unidades escolares municipais, a partir do PDME: 2015-2024: 

criação dos grêmios escolares, que possibilitam o protagonismo estudantil; rotina de 

planejamento do trabalho pedagógico; participação, ainda que tímida, das famílias no 

acompanhamento da vida escolar dos filhos; ampliação do número de unidades 

escolares com tempo integral; adoção de currículo expandido, por meio da Jornada 

Ampliada; projetos/insumos indispensáveis ao processo ensino-aprendizagem: saúde do 

estudante, recursos tecnológicos, atualização do acervo das salas de leitura; 

monitoramento e avaliação do processo ensino-aprendizagem, por meio de avaliações 

internas e externas, entre outras (UBERABA, 2017). 

Remetendo-se, ainda, ao PDME: 2015-2024, destaca-se que dez metas e 34 

estratégias referem-se à formação dos profissionais da Educação. No Relatório, consta 

que os desafios que persistem para os próximos sete anos de vigência do Plano Decenal 

dizem respeito: Educação Infantil - garantir que todos os profissionais sejam formados 

em nível superior e que a infância seja contemplada como temática da formação 

continuada; Ensino Fundamental - os dados sobre a segunda etapa da educação básica 

da Rede Estadual de Ensino de Uberaba são mínimos. É pertinente que haja maior 

integração SEMED/SRE, para se conhecer a realidade da formação de professores de 

ambas as redes; EJA - existe um clamor forte para que haja formação específica para 

professores que atuam nessa modalidade. 

Ainda são desafios para os próximos anos: Educação Superior - deve ser feito o 

mapeamento da demanda, antecipadamente, para só, então, ser solicitada a oferta de 
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formação de pessoal de nível superior, nas licenciaturas, considerando a melhoria da 

qualidade da educação básica; aproximar teoria-prática nos cursos de licenciatura; 

periodicidade de organização de Fóruns de Educação Superior; Inclusão - investir na 

formação dos docentes – inclusive com o uso das tecnologias digitais para a 

alfabetização – para a Educação Especial e de profissionais de apoio que assistem 

alunos com deficiência; Tempo Integral - investir na formação de recursos humanos 

para o Tempo Integral. 

Outros desafios citados no Plano dizem respeito Bulling - garantia de formação 

de professores para políticas de combate à violência nas escolas; solicitação para que se 

cumpra, por parte do MEC, a implantação da Política Nacional de Formação 

Continuada para os profissionais docentes; manutenção de dados atualizados dos 

professores da Educação Básica e superior relativos à formação, à qualificação e à 

atuação e parcerias por meio do Regime de Colaboração Estado/Município mais 

efetivas na promoção de eventos formativos. 

Por último, busca-se discutir se as estratégias contidas nas diferentes metas 

referentes à formação de professores contemplaram uma evolução que se traduziu em 

melhoria da qualidade referenciada da educação. Como aferir essa questão? Os 

Indicadores de Qualidade da Educação, “são sinais que revelam aspectos de 

determinada realidade e que podem qualificar algo” (BRASIL, 2004, p. 5). Logo, foram 

consultados tais Indicadores na Comissão de Monitoramento e Avaliação do PDME: 

2015-2024, a saber: 

A. Taxas de Rendimento: % 
ETAPA ESCOLAR REPROVAÇÃO ABANDONO APROVAÇÃO 

ANO 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

ANOS INICIAIS 4,1 3,7 4,2 0,5 0,3 0,2 95,4 96,0 95,6 

ANOS FINAIS 6,8 6,8 8,0 1,6 1,0 0,7 91,6 92,1 91,3 
                         Fonte: Comissão de Monitoramento e Avaliação do PDME: 2015-2024 (UBERABA, 

2017). 

 Os dados mostram que houve crescimento nos índices de aprovação, e 

consequentemente, decréscimo de reprovação entre os anos de 2014 e de 2015. 

Entretanto, em 2016, o índice de aprovação voltou a cair 0,8 (oito) décimos e a 

reprovação aumentou 1,2 (um ponto vírgula dois décimos). Merece atenção esta queda; 

é preciso proceder-se a uma revisão dos possíveis fatores que contribuíram para que 

ocorresse tal situação. Um dado importante diz respeito à taxa de abandono: diminuiu; o 

que pode acenar que os alunos gostam da escola. 

B-1. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  
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ANO 2013 

ITEM APRENDIZADO FLUXO IDEB META 2013 

ANOS INICIAIS 5,96 0,94 5,6 5,2 

ANOS FINAIS 5,71 0,91 5,2 4,3 
                        Fonte: Comissão de Monitoramento e Avaliação do PDME:2015-2024 (UBERABA, 

2017). 

B-2. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  
ANO 2015 

ITEM APRENDIZADO FLUXO IDEB META 2015 

ANOS INICIAIS 6,11 0,96 5,9 5,4 

ANOS FINAIS 5,54 0,92 5,1 4,7 
                       Fonte: Comissão de Monitoramento e Avaliação do PDME:2015-2024 (UBERABA, 

2017). 

Os quadros B-1 e B-2 referem-se ao IDEB. Observando esses dados em relação 

à meta proposta para 2015, pode-se afirmar que as escolas da RME, nos anos iniciais e 

nos anos finais do ensino fundamental apresentam desempenho acima da expectativa. 

Observando o desempenho dos anos iniciais, nota-se um movimento ascendente nos 

índices obtidos. Uma hipótese provável refere-se aos cursos ofertados pelo Programa 

Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) a todos os docentes em exercício 

em turmas do Ciclo Inicial de Alfabetização na RME. Paralelamente a este curso, a 

Casa do Educador ofertou muitos outros voltados para a alfabetização.   

Quanto aos anos finais, chamam atenção os dados. Diminuíram o Aprendizado e 

o IDEB; o fluxo aumentou. Nota-se um descompasso entre as avaliações internas e a 

avaliação da Prova Brasil. As avaliações internas estão muito fáceis, comparando-as 

com a avaliação da Prova Brasil? Urge uma reflexão sobre este fato. 

C. Evolução do Aprendizado % 

UNIDADE/ANO 2011
52

 2013 2015 

UBERABA 42 51 60 

MINAS GERAIS 50 53 61 

BRASIL 35 38 51 
                          Fonte: Comissão de Monitoramento e Avaliação do PDME: 2015-2024 (UBERABA, 

2017). 

O quadro C detalha a evolução do aprendizado entre os alunos, considerando as 

três esferas de atuação: Município, Estado e União. Busca-se, aqui, analisar o 

movimento dos processos de ensino e aprendizagem, que alicerçam a qualidade 

referenciada da educação. Os dados demonstram que Uberaba está em escala ascendente 

de modo considerável quanto às aprendizagens dos alunos da RME. A cada aplicação da 

                                                             
52

 Foi inserido o ano de 2011, para possibilitar maior visibilidade de tempo em relação à evolução do 

aprendizado dos alunos da RME de Uberaba. 
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Prova Brasil, o município cresceu nove décimos. Esse crescimento é muito significativo 

em educação.  

Uma nota se faz necessária: em relação ao Brasil, o município de Uberaba situa-

se com melhor desempenho, entretanto, em relação ao Estado de Minas Gerais, cabe um 

reconhecimento: se, no ano de 2011, havia um hiato de oito pontos entre as duas esferas 

citadas, em 2015, a distância entre as mesmas é de apenas um ponto, ou seja, houve um 

crescimento vertiginoso no aprendizado dos alunos da RME de Uberaba.  

 Os indicadores discutidos nesta seção certificam o estágio de desenvolvimento 

da qualidade referenciada da educação da RME de Uberaba. A seguir, passa-se a 

apresentar as reflexões conclusivas sobre a pesquisa ora desenvolvida. 

 

5 Considerações Finais 

Neste trabalho, buscou-se investigar duas questões referentes à relação entre 

formação docente e avanços na qualidade social da educação ofertada pela RME de 

Uberaba, no período 2014-2016. Tais questões são, novamente, retomadas: houve 

avanços? As estratégias contidas nas diferentes metas referentes à formação de 

professores contemplaram uma evolução que se traduziu em melhoria da qualidade 

referenciada da educação? 

Os dados analisados estão demonstrados por meio de vários indicadores que 

retratam a realidade da Rede em discussão e concorrem para a clareza do processo. Ou 

seja, eles traduzem que houve um aumento considerável da oferta de cursos aos 

professores da RME, que resultaram evolução no aprendizado dos alunos. Vale ressaltar 

que, sendo o ensino a orientação da aprendizagem, considera-se que houve avanços dos 

professores em relação ao seu fazer pedagógico. Da mesma forma, ficou claro que, no 

ano de 2016, houve queda no aprendizado dos anos finais do ensino fundamental. Mas, 

em educação, tais retrocessos provisórios são previsíveis. Mas, é preciso que haja 

intervenções no sentido de recuperar-se na trajetória. 

Quanto à avaliação do PDME: 2015-2024, das onze metas referentes à formação 

dos professores, seis estão muito bem encaminhadas; quatro não caminharam e uma está 

em andamento parcial. Das trinta e quatro estratégias referentes à formação de 

professores da RME, pode-se afirmar que vinte e uma estão bem encaminhadas; nove 

não caminharam e quatro estão em andamento parcial. Os resultados apontam que há 

necessidade de se repensarem algumas metas e estratégias, considerando suas 

exequibilidades. 
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Ao se analisarem os indicadores de qualidade da educação na RME, período 

2014-2016, constata-se que o aprendizado dos alunos melhorou nos anos iniciais, mas 

que, nos anos finais, percebe-se que os objetivos propostos no Plano não se 

concretizaram plenamente e em progressão no período todo, traduzindo-se em qualidade 

referenciada da educação. 

Tem-se clareza de que a Educação de qualidade social se consolida 

paulatinamente e a evolução do aprendizado percorre um caminho, às vezes, sinuoso. O 

cenário exige, entre outras propostas, que seja feita, a várias mãos, uma revisita à 

proposta pedagógica dos cursos de formação da RME, de modo que estes contribuam, 

efetivamente para que seja evidenciada a qualidade Referenciada da Educação na Rede 

Municipal de Ensino de Uberaba. 
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EDUCAÇÃO BÁSICA: ENSINO MÉDIO E SEUS DESAFIOS NO SÉCULO XXI 

 

José Romero Machado Gontijo
53

, UNIUBE, Cilson Cesar Fagiani
54

, UNIUBE 

 

1. Introdução 

 

Este trabalho trata se de uma dissertação que encontra se em andamento, o curso 

é mestrado em educação pela UNIUBE, Uberaba, MG, Brasil. 

O tema abordado se refere à educação básica a partir da LDB 96 aos dias atuais, 

buscando observar e avaliar a realidade atual do ensino no Brasil, bem como os desafios 

educacionais para o início deste século, tendo em vista a precariedade e sucateamento 

estrutural, de gestão e leis que estão ultrapassadas e não estão adequadas com a 

atualidade e com os anseios da sociedade. Portanto, se faz crucial a necessidade de 

reformas profundas no sistema educacional, as quais já foram anunciadas através do 

decreto presidencial através por meio da Medida Provisória 746, publicada em 2016 e 

da Lei 13415 de 16 de Fevereiro de 2017. 

É fato que as reformas na educação básica e principalmente no ensino médio 

devem acompanhar o desenvolvimento tecnológico e a globalização que exige cada vez 

mais uma boa formação prática e teórica para o trabalho, além de formar cidadãos com 

visão crítica e autônoma, aptos a adaptarem-se as constantes mudanças nos meios social 

e profissional. Assim, a formação profissional do jovem trabalhador é tida como a 

principal fonte formadora de força de trabalho especializada que atenda aos meios de 

produção.  

A proposta de reforma do ensino médio apresenta a elaboração da BNCC (Base 

Nacional Curricular Comum) que visa diminuir a desigualdade nos conteúdos 

curriculares ministrados no país, melhorando assim a equidade nas diferentes regiões. 

Portanto, será feito uma análise da educação Brasileira no contexto nacional e 

internacional buscando através de estudos das normas e leis regentes e de outras 

pesquisas anteriores devidamente publicadas a melhor compreensão da relação trabalho, 

educação, sociedade e a reforma proposta através de obras feitas por autores renomados.  
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Estas pesquisas bibliográfica e documental se fazem necessárias para que seja 

realizado um trabalho que contribua de forma significativa na construção e 

compreensão de uma educação básica sólida, capaz de dar embasamento teórico prático 

para o jovem brasileiro exercer um trabalho digno, profissional e bem remunerado. 

Além de proporcionar uma formação que lhe dê plenas condições de acompanhar as 

exigências profissionais e, também, buscar novos horizontes em outro campo de 

trabalho. Porém, isto só se torna possível se tiver uma formação que lhe proporcione 

conhecimento em todas as ciências e um conceito formado sobre cidadania social. 

 

1.1 Objetivos 

 

 Compreender se a proposta da reforma do ensino básico possibilitará melhorias 

na formação profissional e social a nível técnico capaz de atender o mercado de 

trabalho e formar o jovem para exercer uma cidadania; 

 Analisar a estrutura e funcionamento da educação básica brasileira a partir da 

LDB 1996 até os dias atuais;  

 Analisar o contexto da educação brasileira na perspectiva nacional e 

internacional; 

 Confrontar a proposta da reforma do ensino médio frente a possibilidade de 

melhorias na educação, sobre tudo na formação profissional e social do jovem 

brasileiro.  

 

2. Referencial Teórico 

 

A educação tem a importante função de fazer de cada pessoa um agente de 

transformação. Além disso, contribui ao propiciar o despertar da consciência crítica 

acerca da situação de miséria e exclusão em que boa parte da população vive. E, por 

meio de uma formação política oferecida nos ambientes escolares, desperta nos 

indivíduos, o interesse em discutir e executar mudanças a respeito das situações de 

opressão cotidianas. Embora outros segmentos da sociedade participem dessa formação, 

tais como a família ou os meios de comunicação, não existirá democracia se não existir 

essa responsabilidade propiciada principalmente no ambiente escolar (SAVIANI, 2000). 

Souza (apud RODRIGUES, 1996, p.66) coloca que:  
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Quando o cidadão descobre que ele é o princípio do que existe e pode existir 

com sua participação, começa a surgir a democracia. Cidadania e democracia 

andam de mãos dadas e não existem separadas. Cidadania não é 

individualismo, mas afirmação de cada um em sua relação de solidariedade 

com os outros. Cidadania e democracia estão baseadas em princípios éticos e 

têm o infinito como limite. Não existe limite para a solidariedade, a liberdade, 

a igualdade, a participação e a diversidade. A democracia é uma obra 

inesgotável (RODRIGUES, 1996, p.66). 

 

 

O papel da educação na formação da cidadania é fundamental para permitir que 

os indivíduos possam analisar de melhor forma o significado das múltiplas relações 

sociais, o papel do Estado e poder atuar e mudar na realidade em que vive, utilizando-se 

dos seus direitos. A educação é um dos principais agentes no processo de construção da 

cidadania, porém ela necessita de um maior apoio do Estado para a realização dessa 

tarefa. Cabe, portanto, ao Estado um importante papel na construção da cidadania e 

consolidação da democracia e, ainda fazer com que a educação possa ser oferecida em 

grande escala, atendendo aos desejos de pequenas minorias da sociedade e combinando 

qualidade com inclusão social. 

Segundo o Ministério da Educação, em seu relatório sobre políticas públicas 

para a educação profissional e tecnológica, a educação profissional e tecnológica, em 

termos universais, e no Brasil em particular, vem se destacando como elemento 

estratégico para a construção da cidadania e para uma melhor inserção de jovens e 

trabalhadores na sociedade contemporânea. Dentro desta concepção, cabe estruturar a 

educação profissional e tecnológica, permitindo ao cidadão participar ativamente da 

construção social e adquirir capacidade de se exercitar intelectualmente e tecnicamente 

(BRASIL, 2011). 

Segundo Cordão (2006), o novo enfoque dado à educação profissional supõe a 

superação total do entendimento tradicional de educação profissional como simples 

instrumento de uma política de cunho assistencialista, ou mesmo como linear 

ajustamento às demandas do mercado de trabalho. Desta forma, segundo este autor a 

educação profissional é considerada como uma importante estratégia para que os 

cidadãos, em número cada vez maior, tenham efetivo acesso às conquistas científicas e 

tecnológicas da sociedade contemporânea. 

A criação do PLANFOR (Plano Nacional de qualificação do Trabalhador), em 

1995, lançou as bases para se atingir a estabilidade econômica, buscando elevar a 

produtividade do trabalho, incluindo a educação profissional na política pública de 

trabalho. O PROEP (Programa de Expansão da Educação Profissional) teve seu início 
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em 1997, com o objetivo principal de desenvolver ações que integrassem educação e 

trabalho, ciência e tecnologia, tendo em vista a implantação de novo modelo de 

educação profissional, cujas principais mudanças seriam a ampliação de vagas, a 

diversidade de oferta e a definição de cursos adequados às demandas do mundo do 

trabalho (WITTACZIK, 2008 e CIAVATTA, 2002). 

Após os dez primeiros anos do século XXI e, ao iniciar o ano seguinte, milhões 

de brasileiros testemunharam as declarações do governo federal que “pretende aumentar 

o investimento público no ensino médio e estender a experiência do PROUNI para o 

ensino médio profissionalizante” (SÃO PAULO, 2011). 

Em abril de 2011 foi lançado o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (PRONATEC) com o objetivo principal de “expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio, de cursos de 

formação inicial e continuada para trabalhadores e intensificar o programa de expansão 

de escolas técnicas em todo o país” mediante a criação de Bolsas e de Financiamento 

Estudantil (FIES) Técnico (BRASIL/MEC/PRONATEC, 2011). 

Pacheco (2012) coloca que a educação é a maneira pela qual o ser humano se 

constrói, tanto na sua relação com o outro, assim como com o mundo a sua volta e com 

o saber acumulado durante todo o trajeto de sua espécie até se tornar um cidadão.                                                                                                                                                                 

Dessa forma, de acordo com esses autores, o processo educacional quando se dá 

de forma plena, possibilita aos sujeitos deste processo se entender como cidadãos, como 

espaços abertos, inconclusos, inacabados, mas com a irrefreável tendência ao infinito. 

Quando o indivíduo alcança um bom nível de educação, isso o permite ter uma melhor 

noção dos seus direitos e deveres, isto é, permite um maior desenvolvimento de 

consciência cidadã e contribui para que esse indivíduo se torne um membro ativo da 

sociedade e do mercado.  

Ser cidadão é assim agir politicamente, agindo de acordo as exigências e 

imposições próprias da vida em sociedade. A educação, em contrapartida, aparece como 

uma ferramenta básica para o exercício da cidadania, porém não faz parte da cidadania, 

mas se apresenta como uma condição necessária para que a mesma aconteça. Educar, 

portanto, é um ato que tem por objetivo proporcionar a convivência social, a cidadania e 

a tomada de consciência política (SAVIANI, 2000). 

Segundo Tourraine (1996), a educação possui dois objetivos igualmente 

importantes, isto é, de um lado, propiciar a formação da razão e da capacidade de ação 
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racional e, por outro, propiciar o desenvolvimento da criatividade e do reconhecimento 

do outro como sujeito. Recai, portanto, sobre a educação o papel de formar o cidadão. 

E, não somente a Constituição do Brasil de 1988 (CF/88), como também a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (LDB/96), indicam os responsáveis pelo 

preparo ao exercício da cidadania: Estado, a família e a sociedade. Todos consideram tal 

ação como um dever, caracterizada como uma verdadeira função, que deve ser 

desenvolvida coletivamente, num processo de descoberta e construção de princípios e 

valores. Entre os responsáveis apontados, o Estado exerce papel fundamental, posto ser 

o detentor de mecanismos e instrumentos, possuindo uma rede organizada e estruturada 

para desempenhar essa função.  

E, durante esta árdua tarefa de escolarização, a educação tanto profissional 

quanto tecnológica vem ocupando lugar estratégico importante como ferramenta de 

crescimento e desenvolvimento, junto a outras políticas e ações públicas, para o 

desenvolvimento socioeconômico do Brasil e construção da cidadania. 

A educação profissional no Brasil foi instituída para atender a população que 

vivia à margem da sociedade, tanto adultos, quanto jovens e crianças. De acordo com 

Fonseca (1961, p.68), “habituou-se o povo de nossa terra a ver aquela forma de ensino 

como destinada somente a elementos das mais baixas categorias sociais”. 

A educação profissional e tecnológica é parte integrante da Lei nº 9.394/96, de 

diretrizes e bases da educação. As alterações contidas na LDB têm a finalidade de 

converter em lei as inovações trazidas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE). Dessa forma, torna-se obrigatória nos estados e municípios brasileiros, 

acrescentando elementos para a melhoria da educação, preparando, formando e 

aumentando a escolaridade dos trabalhadores. A educação profissional se integra em 

diferentes grupos e modalidades da educação e do trabalho, da ciência e da tecnologia 

(PORTAL EDUCAÇÃO, 2014). 

E, quanto a essa questão da educação profissional, o Estado ocupa papel 

importante no debate político e econômico ao criar diferentes políticas públicas, tais 

como o Programa Intensivo de Preparação da Mão-de-Obra (PIPMO), em 1963, o Plano 

Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR), em 1996, e também o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (PRONATEC), em 2011 

(MACHADO e FIDALGO, 2014). 

Oliveira (2009) considera que a qualidade da educação deve ser compreendida 

na sua complexidade, envolvendo dimensões extras e interescolares, tais como as 
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questões socioeconômicas e culturais dos entes envolvidos, a dimensão dos direitos, 

obrigações e garantias no plano do Estado e no âmbito dos sistemas e das escolas, as 

condições de oferta do ensino, gestão e organização do trabalho escolar, formação, 

profissionalização e ação pedagógica, acesso, permanência e desempenho escolar. Além 

disso, coloca que “uma escola de qualidade é certamente aquela que possui clareza 

quanto a sua finalidade social” (OLIVEIRA, 2009, p. 250), isto é, que possibilita a 

apreensão dos saberes historicamente produzido pelo conjunto da sociedade. 

O jovem trabalhador formado com uma visão crítica e autônoma fica apto a 

adaptar se conforme as mudanças nos meios de produção, de acordo com Silva (1999): 

 

 
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho – OIT, a formação 

polivalente é definida como modalidade destinada a dar aos participantes a 

mais ampla formação em vários ofícios relacionados com a profissão 

escolhida, a fim de ajudá-los a adaptar-se às características do trabalho. 

Também tem por objeto prepará-los a adaptarem-se à evolução técnica futura, 

assim como as outras oportunidades profissionais que poderão apresentar-se e 

abrir-lhes perspectivas de carreira (Silva, 1999, p.14). 

 

 

É fundamental a formação profissional do trabalhador no sistema capitalista, 

pois segundo Marx (1997), o produto só pode ter valor agregado se houver trabalho em 

sua produção.  

 

 

A grande indústria estabeleceu o mercado mundial que o descobrimento da 

América preparara. O mercado mundial deu ao comércio, à navegação, às 

comunicações por terra, um desenvolvimento imensurável. Este, por sua vez, 

reagiu sobre a extensão da indústria, e na mesma medida em que a indústria, o 

comércio, a navegação, os caminhos-de-ferro se estenderam, desenvolveu-se a 

burguesia, multiplicou seus capitais [...] (MARX, 1997, p. 26). 

 

 

O desafio atual da educação se baseia em identificar e fortalecer as forças 

políticas presentes no Estado nas disputas de projetos societários e educacionais contra 

hegemônicos, particularmente na educação profissional que fortaleçam as possibilidades 

de emancipação dos jovens e adultos trabalhadores. 

Além disso, é desafio tanto para educação profissional quanto para a educação 

básica como um todo oferecer ensino de qualidade, onde as aulas se apresentam com 

dinamismo e com maior eficiência para o aprendizado.  

Por fim, é necessário pensar além, isto é, é necessário pensar além de uma 

formação para o mercado de trabalho. É necessário pensar em uma educação básica 
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qualificada, unindo diferentes aprendizados, com aulas dinâmicas, teóricas e práticas, 

formando cidadãos e profissionais qualificados.  

Segundo a LDB/96: 

 

 
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais.  

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.  

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social. 

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, 

em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino.  

§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, 

articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, 

redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais.  

§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei. 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de:  

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio;  

II - educação superior. 

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema 

de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima 

de três anos, terá como finalidades:  

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino 

médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)  

Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 

habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios 

estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições 

especializadas em educação profissional. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos 

da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 

educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação 

dada pela Lei nº 11.741, de 2008)  

§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados 

por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários 

formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. 

(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) (LDB, 1996). 
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3. Procedimentos Metodológicos 

 

A Metodologia Científica significa o estudo dos métodos ou da forma, ou dos 

instrumentos necessários para a construção de uma pesquisa científica, isto é, é uma 

disciplina a serviço da Ciência. 

Severino (2000, p.18) define Metodologia como:  

 

 

[...] um instrumental extremamente útil e seguro para a gestação de uma 

postura amadurecida frente aos problemas científicos, políticos e filosóficos 

que nossa educação universitária enfrenta. [...] São instrumentos operacionais, 

sejam eles técnicos ou lógicos, mediante os quais os estudantes podem 

conseguir maior aprofundamento na ciência, nas artes ou na filosofia, o que, 

afinal, é o objetivo intrínseco do ensino e da aprendizagem universitária 

(SEVERINO, 2000, p.18). 

 

 

Isto é, são formas encontradas para se chegar a determinado objetivo. Segundo 

Leite (2009, p. 10), a Metodologia Científica não é um conteúdo a ser decorado pelo 

acadêmico ou para ser verificado num dia de prova, mas trata-se de fornecer aos 

acadêmicos um instrumental substancial para que sejam capazes de atingir os objetivos 

da Academia, entre eles o estudo e a pesquisa em qualquer área do conhecimento. 

O Método científico é definido como um conjunto de etapas e instrumentos 

utilizados pelo pesquisador científico para direcionar seu projeto de trabalho com 

critérios de caráter científico para alcançar dados que suportam ou não sua teoria inicial 

(CIRIBELLI, 2003). Desta forma, o pesquisador possui plena liberdade para determinar 

quais os melhores e principais instrumentos podem utilizar para os diferentes tipos 

possíveis de pesquisa a fim de obter resultados confiáveis e com possibilidades de 

serem generalizados para outros diferentes casos. 

A pesquisa é entendida como um processo no qual o pesquisador tem “uma 

atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo intrinsecamente 

inacabado e permanente”, pois realiza uma atividade de aproximações sucessivas da 

realidade, sendo que esta apresenta “uma carga histórica” e reflete posições frente à 

realidade (MINAYO, 1994, p.23). 

É comum que a pesquisa bibliográfica apareça com características de revisão de 

literatura ou revisão bibliográfica e isto acontece porque não há a compreensão 

necessária de que a revisão de literatura somente se apresenta como um pré-requisito 
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para a realização de toda e qualquer pesquisa. Porém a pesquisa bibliográfica demanda 

um conjunto ordenado de procedimentos para a busca por soluções. 

Entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais 

teorias que norteiam o trabalho científico. Essa revisão é o que se chama de 

levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, que pode ser realizada em livros, 

periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes. A pesquisa 

bibliográfica ainda possibilita um extenso alcance de informações, além de permitir a 

utilização de dados dispersos em inúmeras publicações, auxiliando também na 

construção ou na melhor definição do quadro conceitual que envolve o objeto de estudo 

proposto (GIL, 1999). 

Conforme esclarece Boccato (2006, p. 266): 

 

 

Pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio 

de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 

contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 

conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 

perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para 

tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento 

sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição 

temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua 

forma de comunicação e divulgação (BOCCATO, 2006, p.266). 

                                    

                                                                                                                                            

Gil (2007) coloca que a pesquisa bibliográfica é construída com base em 

material já publicado com o objetivo de analisar as diferentes posições e opiniões em 

relação a determinado assunto. A revisão de literatura tem vários objetivos, entre eles: 

proporcionar um aprendizado sobre uma determinada área do conhecimento, facilitar a 

identificação e seleção dos métodos e técnicas a serem utilizados pelo pesquisador, 

oferecer subsídios para a redação da introdução e revisão da literatura e redação da 

discussão do trabalho científico. 

Ainda, a pesquisa bibliográfica é autoexplicativa e pode ser limitada de acordo 

com o tipo de publicação (ensaio clínico, editorial, carta, meta-análise, consensos e 

diretrizes, controle randomizado e revisão), faixa etária, idiomas, gênero, data de 

publicação e se o estudo é em humano ou animal. E, na medida em que é realizada a 

pesquisa bibliográfica, é possível aprender as diferentes formas de acesso e também a 

rapidez na coleta de informações. 

Assim, Minayo e Sanches (1993) apontam que o conhecimento científico se dá 

com a busca de articulações entre teoria e realidade, tendo como ponto principal o 
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método, com a função fundamental de articular e fundamentar esses conhecimentos de 

maneira a proporcionar um caminho claro de investigação. 

Santos (2001) impõe que o conhecimento científico gera a pesquisa científica 

sendo está definida como uma atividade intelectual intencional que visa responder às 

atividades humanas, para compreender e transformar a realidade que nos rodeia. 

Significa ainda realizar esforços para investigar, descobrir, conhecer algum fenômeno. 

A análise documental utilizada neste trabalho retrata as normas e leis vigentes 

sem impor análises sobre o texto original a não ser pela sua compreensão, por outro 

lado ao tratar da pesquisa bibliográfica, é importante destacar que esta é sempre 

realizada para fundamentar teoricamente o objeto de estudo, contribuindo com 

elementos que subsidiam a análise futura dos dados obtidos. Portanto, difere da revisão 

bibliográfica uma vez que vai além da simples observação de dados contidos nas fontes 

pesquisadas, pois imprime sobre eles a teoria, a compreensão crítica do significado 

neles existente. 

 

4. Resultados 

 

Em estágio preliminar esta pesquisa problematiza a proposta do Governo 

Federal para a reforma da educação básica, sobretudo no ensino médio, destacando as 

principais mudanças a seguir, de acordo com a Lei 13415 de 16 de fevereiro de 2017. 

 

 
Art.3. Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a Política de 

Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 

Parágrafo único. A Política de Fomento de que trata o caput prevê o repasse de 

recursos do Ministério da Educação para os Estados e para o Distrito Federal 

pelo prazo de dez anos por escola, contado da data de início da implementação 

do ensino médio integral na respectiva escola, de acordo com termo de 

compromisso a ser formalizado entre as partes, que deverá conter, no mínimo: I 

- identificação e delimitação das ações a serem financiadas; II - metas 

quantitativas; III - cronograma de execução físico-financeira; IV - previsão de 

início e fim de execução das ações e da conclusão das etapas ou fases 

programadas. Art. 24.  § 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I 

do caput deverá ser ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para mil 

e quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo 

máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a partir 

de 2 de março de 2017. Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular 

definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme 

diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do 

conhecimento: I - linguagens e suas tecnologias; II - matemática e suas 

tecnologias; III - ciências da natureza e suas tecnologias; IV - ciências humanas 

e sociais aplicadas. Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela 

Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser 

organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a 
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relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a 

saber: I - linguagens e suas tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - 

ciências da natureza e suas tecnologias; IV - ciências humanas e sociais 

aplicadas; V - formação técnica e profissional. § 1º A organização das áreas de 

que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de 

acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Art. 61. IV - 

profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de 

ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência 

profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em 

unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas 

em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do 

art. 36; Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 

primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal. § 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes 

terão por referência a Base Nacional Comum Curricular (LEI 13415, 2017). 
 

 

Através da Portaria Nº 727, de 13 de Junho de 2017, o Ministério da Educação 

estabeleceu novas diretrizes, novo parâmetros e critérios para o Programa de Fomento 

às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, em conformidade com a Lei 

que institui a reforma do ensino médio. Dessa maneira divulgou lista das escolas que 

tiveram a adesão deferida no programa. Aponta que as 27 unidades federativas tiveram 

aprovadas 530 unidades de ensino. Elas vão apresentar 268 mil novas matrículas em 

tempo integral para o primeiro edital do programa, que será implementado de 2017 a 

2020, especificamente em agosto de 2017 no primeiro ano, funcionando como projeto 

piloto. 

Em Minas Gerais, das 2.236 escolas estaduais que ofertam o ensino médio, 44 

estão aptas a iniciarem o Ensino Médio Integral. Nessas unidades, cerca de 9.640 

estudantes estão matriculados no 1º ano do ensino médio. Neste primeiro ano do 

Programa, serão investidos pelo MEC no estado mais de R$ 19 milhões. A expectativa é 

de que até 2019 os três anos do ensino médio ofertem a Educação Integral. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

 

 O financiamento para ampliação e adequação das escolas que enquadrarem no 

ensino médio com tempo integral será feito em repasses do governo federal no prazo de 

dez anos a contar do início das atividades, deixa ai um desfio no processo, pois como 

será feito um trabalho de boa qualidade sem as reformas essenciais para o bom 

funcionamento da proposta, além disso, a BNCC para o ensino médio ainda não foram 

aprovadas e, neste projeto, várias escolas estão sendo sujeitadas pelo governo a iniciar 
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as atividades como projeto piloto. Essas estão assumindo com a sociedade um 

compromisso preocupante já que as condições necessárias e fundamentais se iniciam 

apenas na promessa do governo. 

O processo ensino aprendizagem está sendo voltado para a formação 

profissional do trabalhador sobre forte influência do mercado internacional globalizado 

que busca nos países menos desenvolvidos um mercado de consumo e força de trabalho 

barata e especializada para os meios de produção, assim o principal ponto da reforma do 

ensino médio está embasado no uso das escolas públicas como ferramenta formadora 

desses trabalhadores que ficaram reféns das multinacionais, uma vez que o programa de 

formação profissional no ensino médio não contempla todas as ciências básicas e 

conteúdos teóricos prático de forma universal e igualitária para todos os cursos 

ofertados, ficando apenas 60% da carga horaria vinculada a BNCC e o restante do 

tempo em itinerários variáveis. 

A proposta da reforma no ensino médio prevê uma escolha previa do jovem aos 

cursos que desejam fazer dentro dos itinerários, porém dentro de um uma lista ofertada 

e elaborada pela escola na qual atende o desejo das instituições ofertantes e certamente 

o interesse dos meios de produção, assim tem se a falsa ilusão de liberdade de escolha. 

Outro fator importante a ser observado é que deveria haver uma avaliação previa de 

aptidão dos jovens para a escolha do curso técnico e uma formação especializada e 

específica para o docente que ministrara os cursos oferecidos, e não permitir que 

profissionais de notório saber ministrem aulas sem, contudo ter uma formação docente 

com licenciatura específica nas ciências a serem ministradas. Assim, não há garantia 

para o jovem se a opção feita será realmente o que deseja trabalhar e que tenha um 

quadro de docente apto ao desafio de gerar para o mercado de trabalho força de trabalho 

de boa qualidade sem, contudo desqualificar o cidadão para o futuro. 

É fato que a formação profissional é essencial para o desenvolvimento 

econômico e que a legislação referente à educação precise de uma reforma profunda, 

porém é inegável que a formação social e intelectual por meio da educação básica é 

crucial para a evolução e acompanhamento, mesmo do mercado de trabalho, e 

consequente autonomia do indivíduo sobre seu futuro. 
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INTERCORRÊNCIAS SOBRE A SAÚDE DO TRABALHADOR DOCENTE DO 

ENSINO MÉDIO: QUEM SE RESPONSABILIZA POR ESSE ÔNUS? 

 

Fernanda Aparecida Oliveira Silva
55

, UFU; Valéria Moreira Rezende
56

, UFU; Rogéria 

Moreira Rezende Isobe
57

, UFTM 

 

1- Introdução 

 

Um contingente significativo de pesquisas sobre a precarização das condições do 

trabalho docente ganhou destaque no cenário nacional e internacional, sobretudo a partir 

do movimento de reformas da década de 1990. Para Oliveira (2006) esse período foi um 

período fecundo de transformações na educação básica e superior. Esse processo de 

mudanças na reestruturação das redes de ensino afetou também a forma de organização 

do trabalho docente ocasionado pelo fenômeno  

Assim, o presente estudo tem como objetivo contribuir para o debate sobre 

trabalho docente, tendo como foco a relação entre as condições de trabalho e as 

intercorrências sobre saúde dos professores do Ensino Médio da cidade de Ituiutaba-

MG. A pesquisa, de natureza qualitativa, consiste em um estudo exploratório e 

descritivo que utilizou o questionário como metodologia para a coleta de dados. Os 

resultados da pesquisa são baseados nos 44 questionários respondidos pelos professores 

das quatro escolas da rede estadual que oferecem o Ensino Médio na cidade de 

Ituiutaba-MG.  

A análise se fundamenta também em autores que examinam as especificidades 

do trabalho docente no âmbito das políticas neoliberais tais como: Oliveira (2010), 

Hypólito (2010), Enguita (1991), Tardif e Lessard (2007). A problematização sobre o 

modo como as condições de trabalho incidem sobre sua saúde do professor se 

fundamenta em autores como: Esteve (1999), Codo (2006), Gasparini, Barreto e 

Assunção (2005 e 2006), Gonçalves (2012), Reis (2006).  

 

2- Trabalho docente: a precarização das condições de trabalho e sua repercussão 

na saúde 
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As reformas educacionais ocorridas a partir dos anos 90 repercutiram em uma 

mudança considerável sobre o que tem se caracterizado como trabalho docente, já que 

elas condicionaram a reestruturação da prática do professor. Antes, podia-se dizer que o 

trabalho docente era definido como “dar aulas”, sendo normalmente realizado em sala 

de aula, por profissionais específicos com a finalidade de promover o processo de 

ensino e aprendizagem.  

No entanto, tais reformas implicaram na reclassificação do conceito, uma vez 

que trabalho docente atualmente é compreendido como rol de atividades que vão para 

além da sala de aula e do processo ensino-aprendizagem. Os professores são submetidos 

às inúmeras exigências como: envolver-se em atividades com a comunidade, na 

elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos, oferecer assistência a alguns alunos, 

participar de questões burocráticas e administrativas, buscar a formação continuada, 

oferecer atendimento ao aluno que extrapolam as atividades didático-pedagógicas, “[...] 

os professores se vêm obrigados a desempenhar funções que estão além da tarefa 

educativa, do ato de ensinar. São compelidos, em dadas circunstâncias, a assumirem os 

papéis de agente público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outros”. 

(OLIVEIRA, 2005, p.769). 

Considerando essas afirmações, o termo trabalho docente hoje é compreendido 

como um conjunto de várias ações exercidas pelos professores nas intuições escolares 

que vão muito além do ensino formal. É concebido como o rol de atividades que 

envolvem o ato de educar, incluindo questões sociais, as quais muitas vezes esse 

profissional presta assistência aos alunos sem mínimas condições objetivas e de 

formação. 

Tardif e Lessard (2007) classificam o trabalho docente em: codificado e não 

codificado. O primeiro pode ser entendido como aquele de caráter mais burocrático, 

rotineiro, das obrigações formais, das regras e normas. É previsível, padronizado e 

controlado. O segundo refere-se aos aspectos que são imprevisíveis, informais e 

implícitos da atividade docente que a faz ser caracterizada como um trabalho flexível, 

principalmente com relação ao trabalho que é realizado com os alunos, pois não é 

possível ter o total controle sobre uma classe, já que os acontecimentos cotidianos nem 

sempre são previsíveis.   
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Percebe-se que ao dividir o trabalho nessas duas categorias fica evidente as 

inúmeras tarefas que o professor precisa cumprir. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996 (LDB), demostra no seu artigo 13 que a profissão docente é muito 

mais que ministrar aulas, ao afirmar que os professores deverão: 

  

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, 

segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III - 

zelar pela aprendizagem dos alunos; IV - estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos de menor rendimento; V - ministrar os dias 

letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 

dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; VI - colaborar com as atividades de 

articulação da escola com as famílias e a comunidade. (BRASIL, 

1996).  
 

As diversas funções que essa profissão tem demandado, a especificidade refere-

se ao processo ensino-aprendizagem, como determina a legislação. Grande parte do 

trabalho dos professores é destinada a atividades que vão ser realizadas para e com os 

alunos, tais como: construção de planos de aula; a criação estratégias de recuperação; o 

zelo pela aprendizagem; elaboração de avaliações, entre outras.  

Vale salientar que diante de tantas exigências o tempo dedicado para a principal 

tarefa docente fica comprometido, o que em tese acaba prejudicado a aprendizagem dos 

alunos, já que o tempo para planejar e executar boas aulas deixa de ser prioridade.   

A principal complexidade dessa profissão é que o professor precisa da 

colaboração do seu objeto de trabalho, os alunos, para que sua atividade seja 

concretizada e bem sucedida. Tardif e Lessard (2007) faz uma comparação entre o 

trabalho industrial/material e o trabalho realizado com e sobre seres humanos. Eles 

ressaltam que o trabalho industrial “trata-se de produtos, utensílios, máquinas, 

organismos vivos ou substância inanimada. Essas coisas são manipuladas fisicamente”. 

(p.31), nesse caso “o objeto material não fornece resistência ao trabalhador” (p. 32). 

Diferente disso é o trabalho realizado tendo como objeto seres humanos, que pode levar 

a questões de conflitos já que “seu objeto é, ele mesmo, um ser humano capaz de juízos 

de valores e detentor de direitos e privilégios que os símbolos, as coisas inertes e os 

animais não possuem. (p. 33)”. Os autores dizem que a docência é uma atividade na 

qual, seu objeto de trabalho não pode ser completamente dominado, pois as pessoas são 

capazes de iniciativas de aceitar ou resistir ao que está sendo proposto. 
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Outro diferencial dessa profissão é o vínculo e afeto que o professor deve manter 

com os seus alunos, o que não acontece no trabalho industrial. O educador ainda precisa 

estabelecer com seus alunos uma relação baseada em princípios, como salienta Batista e 

Codo (2006, p. 77): 

  

Há aspectos da relação do educador como produto do seu trabalho 

que, a princípio, não diferem das que se estabelecem na produção 

entre os operários e as autopeças produzidas. O produto não pertence 

ao produtor, o carro produzido pelos trabalhadores de uma montadora 

não pertence aos operários, tanto como não pertence aos operários da 

construção civil o edifício construído. De fato, o aluno alfabetizado 

não pertence ao professor. A diferença aqui está na qualidade do 

vínculo que o trabalhador necessitou estabelecer com o seu produto 

para que a atividade de trabalho se realize. O aluno não poderia haver 

sido alfabetizado sem contar com o compromisso afetivo do professor, 

no entanto o operário da indústria automobilística ou da construção 

civil poderia concluir seu trabalho sem ele. 

 

Tais afirmações demostram que além de pensar nos procedimentos didático-

pedagógicos que possam facilitar a construção de conhecimento por parte do aluno, o 

educador precisa ter uma boa relação com seus alunos, afim de que seu objeto de 

trabalho não demostre resistência para o aprendizado. 

Ainda em suas condições efetivas de trabalho a maioria dos professores da rede 

pública de ensino lidam com a superlotação das salas de aula, o que compromete ainda 

mais o seu trabalho. Assunção e Oliveira (2009, p. 359) dizem que o excesso de alunos 

nas salas de aula, “impede os professores de considerar as individualidades e 

necessidades do aluno, tão ressaltadas pelas modernas pedagogias que estão no centro 

das reformas educativas”.  

A superlotação, além de dificultar o trabalho com os alunos, traz outra 

importante consideração que é referente a doenças ocupacionais, como o 

comprometimento da voz que é muito utilizada pelo professor como uma de suas 

ferramentas de trabalho. Pesquisas realizadas por Tenor, Cyrino e Garcia (1999); e 

Gonçalves (2012), apontam para a disfonia vocal contraída por grande número de 

professores, tem como causa principal as precárias condições de trabalho. O número 

excessivo de alunos na sala, faz com que os docentes forcem mais a voz, podendo 

acarretar problemas vocais. Como ressalta Gonçalves (2012), os professores estão entre 

os profissionais que mais desenvolvem distúrbios vocais, isso ocorre pela utilização 
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intensa da voz, o que desfavorece a comunicação verbal, sobretudo, nas salas de aula do 

ensino básico. . 

O excesso de carga de trabalho do professor, se transforma em sobrecarga, o que 

prejudica a realização das atividades. De acordo com Frutuoso e Cruz (2005, p. 29) “o 

termo carga de trabalho é uma construção teórica resultante da necessidade de 

compreender que, para uma determinada situação de trabalho, há uma tensão 

permanente entre as exigências do processo e as capacidades biológicas e psicológicas 

dos trabalhadores para respondê-las”.    

Os principais fatores que devem ser considerados na determinação da carga de 

trabalho dos professores são: fatores materiais e ambientais como: a natureza dos 

lugares de trabalho e recursos materiais. Fatores sociais como: localização da escola, 

situação socioeconômica dos alunos, etc. Fatores ligados ao objeto de trabalho, ou seja, 

os alunos como: tamanho das turmas, idade, alunos com necessidade especiais, etc. 

Fatores ligados a organização do trabalho como: número de matérias, vínculo 

empregatício, atividades paradidáticas, etc. Fatores ligados as exigências burocráticas 

como: reuniões, avaliações dos alunos, etc. Por fim, deve-se levar em conta o modo 

como os professores lidam com esses fatores. (TARDIF e LESSARD, 2007). 

A saúde docente pode ficar comprometida na medida em que a carga de trabalho 

se intensifica em demasia causando a sobrecarga, ou seja, quando o trabalho demanda 

do trabalhador exigências para as quais esse já não consegue cumprir efetivamente. 

“Manifestações de sobrecarga refletem, fadiga, absenteísmo
58

 no trabalho, incidências 

de distúrbios músculo-esqueléticos, transtornos comportamentais e mentais, entre as 

mais recorrentes” (FRUTUOSO e CRUZ, 2005, p. 32).  

A relação entre trabalho docente, sobrecarga e padecimento tornam-se mais 

evidente devido às condições em que os professores exercem seu trabalho, que se 

intensificaram com as reformas educacionais ocorridas nos últimos anos, as quais 

vieram acompanhadas da precarização das escolas e das condições de trabalho. A 

expansão do ensino público aconteceu sem devido cuidado com a qualidade da 

infraestrutura das escolas e com ausência de recursos que promovessem melhores 

condições de trabalho e trouxeram mais exigências para os professores, sem a 

necessária adequação das condições de trabalho (OLIVEIRA, 2002). 

                                                             
58

 “O Absenteísmo é considerado a falta ou a ausência de um trabalhador em seu ambiente de trabalho e 

pode ser definido também como: incapacidade temporária ou permanente dessa ausência.” (SILVA, et all, 

2010, s/p). 
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Para Oliveira e Assunção (2010, s/p) as condições de trabalho não se reportam 

somente ao local onde trabalho é realizado, mas “referem a um conjunto que inclui 

relações, as quais dizem respeito ao processo de trabalho e às condições de emprego 

(formas de contratação, remuneração, carreira e estabilidade)”.  

Com relação a isso o que se tem observado na maioria das escolas públicas é 

uma situação contraditória, pois é grande e crescente o número de professores 

contratados e designados nas redes de ensino. Muitos estados brasileiros não cumprem a 

lei do piso salarial que é um direito dos docentes, os baixos salários não garantem o 

sustento do professor, o que resulta na dobra e até tripla jornada de trabalho diária, 

ausência de plano de carreiras, as condições precárias dos prédios escolares formam um 

cenário sombrio do perfil do trabalhador docente. 

A caracterização desse cenário entra em consonância com que Enguita (1991) 

discute sobre o binômio profissionalização/proletarização, da profissão docente. Para o 

autor, essa profissão tem se familiarizado com vários os aspectos da proletarização, já 

que os professores sofrem com a desvalorização e a falta reconhecimento e uma 

gradativa perda de autonomia em seu trabalho. Assim a profissão docente passa a ser 

dirimida de prestigio social, o contrário das demais profissões liberais, como médico, 

advogado, arquiteto, entre outros. Isso faz com que a profissão docente se enquadre no 

grupo das semiprofissões, pois ela compartilha de características tanto da 

profissionalização, quanto da proletarização. Para o autor a semiprofissão é 

compreendida como: “Grupos que estão submetidos à autoridade de seus empregadores, 

mas que lutam por manter ou ampliar sua autonomia no processo de trabalho e suas 

vantagens relativas quanto à distribuição de renda, ao poder e ao prestigio”. (p. 41). 

Garcia, Hypólito e Vieira (2005) falam do profissionalismo clássico e na mesma 

lógica de Enguita (1991), afirmam que esse visa atingir o status das profissões de 

reconhecimento, tais como médicos, advogados e obter o padrão dessas profissões 

significa estar gozando de prestigio público e pertencer a uma profissão 

“masculinizada”. Os autores afirmam que estudos realizados colocam a docência 

situada como uma atividade não profissional ou semiprofissional, uma vez que é 

composta em sua maioria por mulheres.  

O reconhecimento da profissão docente com uma semiprofissão, leva ao descaso 

no oferecimento de melhorias para esta categoria de profissionais, assim sendo, o 

professor tende a fazer um esforço excessivo para dar conta de todas as obrigações que 
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são importantes para ele. Com isso passa a ser atribuído ao educador o processo de 

intensificação, que nas palavras de Garcia e Anadon (2009, p. 71) é: 

 
(...) resultado de uma crescente colonização administrativa das 

subjetividades das professoras e das emoções no ensino, sendo 

indícios desse fenômeno a escalada de pressões, expectativas, culpas, 

frustrações, impelidas burocraticamente e/ou discursivamente, em 

relação àquilo que as professoras fazem ou deveriam fazer, seja no 

ambiente escolar ou mesmo fora da escola. 

 

Imerso em um processo de intensificação o professor fica a maior parte do seu 

tempo ocupado com os afazeres do seu trabalho, o que demanda dele um grande esforço 

físico e psicológico e na maioria das vezes prejudica sua saúde.   

Esse processo de intensificação e exigências têm direcionado aos docentes uma 

responsabilização pela educação. Atribui-se a culpa no professor pelas mazelas no 

ensino público, seja porque ele não sabe ensinar; porque não se dedica; porque sua 

formação inicial é precária, entre outros.  Esses fatores têm contribuído para que os 

docentes vivam processos intensos de cobranças, como se eles sozinhos fossem capazes 

melhorar a qualidade da educação, de garantir a aprendizagem dos alunos e a equidade 

social.  

Nessa perspectiva, o processo de intensificação, de excesso de responsabilidades 

e as condições precárias tem ocasionado o adoecimento docente, gerando problemas de 

ordem física e psíquica, podendo ser: depressão, estresse, vocal, osteomusculares, 

absenteísmo, etc., além de provocar a autointensificação e a autorresponsabilização.  

Compreende-se que a saúde docente está ligada as condições de trabalho, quanto 

mais precárias e intensas forem, maior é a probabilidade do surgimento de doenças que 

levam o ao desgaste profissional que contribui para o padecimento, o absenteísmo e o 

presenteísmo
59

.  

A pesquisa feita por Gasparini, Barreto e Assunção (2005) demonstra que entre 

o período de maio de 2001 a abril de 2002, a Gerência de Saúde do Servidor e Perícia 

Médica (GSPM), realizou 16.556 atendimentos de servidores da educação, sendo que 

92% (15.243) dos atendimentos provocaram afastamento do trabalho. Nessa pesquisa 

verifica-se que os principais casos de absenteísmo foram os transtornos psíquicos com 

                                                             
59 Presenteísmo é quando a pessoa está em seu trabalho, mas não possui condições físicas e psicológicas 

para realizado eficazmente. No presenteísmo “o funcionário está fisicamente presente no ambiente de 

trabalho, porém, mental e emocionalmente ausente, prejudicando o andamento de suas tarefas” 

(SILVA, et all, 2010, s/p). 
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15% dos afastamentos, depois com 12% vem os afastamentos por doenças do aparelho 

respiratório e por último com 11% os afastamentos por doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo. Como esclarece os autores um mesmo professor 

pode ter sido afastado por mais de uma vez.  

Assim em todo esse processo os docentes também são alvo dos transtornos 

mentais, devido as condições e aos fatores estressantes que eles lidam no ambiente de 

trabalho. Tais transtornos aparecem, de modo sutil e cumulativo, abrangendo sintomas 

como a depressão, o esquecimento, ansiedade, frustação, e outras queixas somáticas. As 

precárias condições e sobrecarga de trabalho geram efeitos do adoecimento somatizado 

(OLIVEIRA, 2013).  Estudos realizados por Gasparini, Barreto, Assunção (2006) 

mostram que os transtornos psíquicos é uma das principais queixas de saúde dos 

docentes e geradores de absenteísmo.  

Reis et al (2006, p. 231) aponta para outro fator que impacta a saúde mental e 

que prejudica as atividades laborais dos docentes. Os autores referem-se a exaustão 

emocional, que acontece devido ao estresse sofrido pelos professores em seu trabalho, 

pois “ensinar é uma atividade em geral altamente estressante, com repercussões 

evidentes na saúde física, mental e no desempenho profissional dos professores”. A 

sobrecarga ocupacional dos docentes contribui para o surgimento do estresse, podendo 

evoluir para o estado crônico sobre forma da síndrome de burnout, que uma resposta a 

uma crise emocional profunda. (PORTO, ALMEIDA, TEIXEIRA, 2013). 

A síndrome de burnout, conhecida como a síndrome da desistência é quando o 

trabalhador não vê sentido na sua relação com o trabalho. Essa síndrome afeta 

principalmente os profissionais que tem contato direto com outras pessoas. O burnout 

seria a resposta para o estresse laboral crônico, representando um estado de exaustão, 

que gera baixo envolvimento no trabalho e baixa realização pessoal. (CODO e 

MENEZES, 2006). 

 Dentre os males responsáveis pelo padecimento docente, ainda tem-se as 

doenças osteomusculares, conhecidas como Distúrbios Osteomusculares Relacionados 

ao Trabalho (DORT), que acontecesse devido ao constante movimento repetitivo, 

provocando lesões em tendões, articulações e músculos.  Situações como: a 

intensificação dos ritmos das atividades, excesso de jornada de trabalho, más posturas, 

repetição, fatores psicossociais relacionado ao trabalho, favorece o aparecimento das 

DORTs. (YENG et al, 2001).   
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Assim, compreende-se que o trabalho docente é constituído de tarefa ampla e 

complexa que exige cada vez mais dos professores o papel de desempenhar outras 

funções e normalmente as condições nas quais ele exerce seu trabalho são precárias e 

tem contribuído para um processo de intensificação, de desgaste físico e psíquico, para 

o surgimento de doenças ocupacionais e prejuízos no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

3- Resultados da pesquisa  

 

Por meio dessa pesquisa foi possível evidenciar que os resultados encontrados 

vem ao encontro do que os autores estão discutindo nos periódicos e demostram que o 

processo de intensificação do trabalho docente, aliadas as condição em que esse 

trabalho é realizado tem prejudicado a saúde física e psíquica dos professores. E diante 

disso percebe-se que é necessário haver mudanças na carreira desses profissionais, com 

o objetivo de propiciar condições de trabalhos mais favoráveis para essa classe.  

 Nessa lógica, a desvalorização docente é dos principais fatores apontados 

quando os autores discutem sobre a necessidade de ter-se melhores relações de trabalho. 

A depreciação desses profissionais é um fator recorrente que tem se prolongado com o 

passar do tempo, ou seja, cada vez mais os docentes têm sofrido com o desprestígio de 

sua profissão. Como bem esclarece Cruz e Lemos (2005, p. 66) “o mestre, visto antes 

como uma figura profissional essencial para a sociedade é hoje um profissional que luta 

pela valorização e reconhecimento social do seu trabalho”.  

 As queixas pela desvalorização/precarização são verificadas nesse estudo em 

diversos momentos, como pela baixa renumeração, pelo auto índice de designados, pelo 

excesso de alunos em sala, entre outros, e pela repercussão negativa dessa precarização 

do trabalho na saúde dos docentes.  Essa queixa torna-se mais explícita quando a 

maioria dos pesquisados dizem que gostam da profissão, mas sentem-se desvalorizados 

e quando grande parte deles concordam que o magistério tem sofrido um processo de 

desvalorização.  As tabelas abaixo constatam essas informações.  

Tabela 1 

Com relação ao seu trabalho você considera: 
 Nº de Professores Percentual 

Gosto do que faço e me sinto realizado (a) 6 13,64% 

Gosto do que faço, mas me sinto desvalorizado 

(a) 

35 79,55% 

Não gosto do que faço e me sinto desvalorizado 1 2,27% 
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(a) 

Não gosto do que faço 0 0% 

Se pudesse escolheria outra profissão 2 4,54% 

Total 44 100% 

Fonte:  Dados compilados dos questionários  

Tabela 2 

O trabalho docente vem sofrendo um processo de desvalorização 

Alternativa  Nº. de Professores Percentual 

Discordo totalmente 2 4,55% 

Discordo em partes 0 0% 

Concordo Totalmente 40 90,90% 

Concordo em partes 2 4,55% 

Total 44 100% 

Fonte:  Dados compilados dos questionários  

 Como pode ser observado de 44 docentes 35 disseram que gostam do que faz, 

mas sentem-se desvalorizados; 6 disseram que gostam do que faz e sentem-se 

realizados; 1 diz não gostar da profissão e sentir-se desvalorizado e 2 disseram que se 

pudessem escolheriam outra profissão. Na outra tabela, nota-se que 40 docentes 

concordam totalmente que a profissão é desvalorizada, enquanto que 2 concorda em 

partes e 2 discorda totalmente. Esses dados mostram a necessidade de criar e/ou de 

colocar em prática as políticas que visão valorizar esses profissionais, seja por meio de 

planos de carreira, de melhores condições de trabalho, da garantia do piso, entre outros. 

Os resultados tornam-se preocupantes já que de uma amostragem de 44 professores 

apenas 6 disseram que estão realizados com profissão. Com isso, pode-se deduzir que 

esse processo de depreciação dessa carreira ocasiona desânimo nesses profissionais, já 

que não são “reconhecidos” e isso pode impactar negativamente no desenvolvimento da 

atividade docente, assim como na saúde.   

A busca por reconhecimento tem sido uma das principais reinvindicações dos 

docentes e como esclarece Cruz e Lemos (2005) nessa profissão existe uma exigência 

de responsabilidade onde o professor precisa ser reconhecido pelo que faz e quando ele 

não percebe esse reconhecimento a responsabilidade exigida torna-se uma sobrecarga 

que repercute de forma negativa em sua saúde.  

As condições salariais também contribuem para o processo de degradação dessa 

profissão e para a precarização das condições de trabalho, pois sabe-se que os salários 

pagos aos professores são baixos e esse torna-se um elemento indispensável que 

evidencia a questão da proletarização dessa classe de trabalhadores.  
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Tabela 3 

Remuneração mensal 

 

Alternativa  Nº. de Professores Percentual 

Até dois salários mínimos 16 36,36% 

Entre 2 e 5 salários mínimos 26 59,09% 

Entre 5 e 10 salários mínimos 2 4,55% 

Acima de 10 salários mínimos 0 0% 

Total 44 100% 

Fonte:  Dados compilados dos questionários  

A baixa remuneração tem sido uma das principais queixas dos docentes e nesse 

estudo o salário dos professores está concentrado entre 2 e 5 salários mínimos, mas 

como observa-se existe uma quantidade significativa de professores que recebem até 2 

salários mínimos e somente 2 recebem entre 5 e 10 salários. Ou seja, essas informações 

comprovam o quanto o educador é mal remunerado, assim como confirma a 

depreciação dessa profissão. Como salienta Garcia e Anadon (2009) percebe-se um 

forte arrocho salarial ao considerar as últimas cinco décadas da história dos 

trabalhadores da educação. E atualmente o arrocho salarial tem permanecido.  

Os baixos salários fazem com que muitos professores dupliquem ou tripliquem 

sua jornada de trabalho e isso gera um processo de intensificação e de sobrecarga do 

trabalho docente. Esses fatores são decorrentes principalmente das polícias educacionais 

dos anos 90 que segundo Garcia e Anadon (2009, p. 65):  

 
Elas estimulam uma moral de autorresponsabilização e culpa por parte 

das professoras, que, aliada à deterioração dos salários e das condições 

de trabalho, vem contribuindo para a intensificação e 

autointensificação do trabalho docente e para a geração de frustrações 

e desencantos. 

Assim, “a baixa remuneração e a possibilidade de contratos temporários 

contribuíram para que o professor da escola pública ampliasse sua jornada de trabalho”. 

(COSTA e OLIVEIRA, 2011, p. 739). Os dados obtidos revelam que os professores do 

EM, trabalham em mais de instituição ou duplicam/triplicam a sua jornada na mesma 

escola.  

Tabela 4 

Trabalha em outra escola 

 Nº de Professores Percentual 

Mais uma 17 38,64% 

Mais duas 0 0% 

Três ou mais 1 2,27% 
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Fonte:  Dados compilados dos questionários  

 

Tabela 5 

Número de períodos que trabalha 

Alternativa  Nº. de Professores Percentual 

Um 10 22,73% 

Dois 20 45,45% 

Três 14 31,81% 

Fonte:  Dados compilados dos questionários  

 As informações dessas três tabelas mostram que 17 professores trabalham em 

mais de uma instituição e 1 trabalha em três ou mais escolas. Se considerar apenas esses 

dados não é alto o número de docente que precisa lecionar em mais de um local. Mas, 

ao analisar os dados descritos nas outras duas tabelas fica evidente que os docentes 

precisam trabalhar em mais de um período sendo que: 10 leciona em apenas um, 20 em 

dois e 14 em três, ou seja, 34 professores duplicam/triplicam sua jornada de trabalho. 

Assim é possível inferir que tem docentes que trabalham em uma única escola, mas que 

lecionam em mais de um período nessa mesma instituição, isso leva a concluir que os 

professores do ensino médio possuem uma carga de trabalho extensa. Ainda foi 

verificado que 40 dão aulas na parte da manhã, 20 a tarde e 26 anoite.  

 Exercer a profissão em mais de um período e em mais de uma escola tem sido 

um fato bastante comum entre esses profissionais, pois para garantir uma melhor renda 

eles se submetem a um processo de intensificação, que faz com que permaneçam a 

maior parte do seu tempo ocupado com suas atividades profissionais. Com relação a 

isso grande parte dos professores, consideram que eles estão sobrecarregados.  

Tabela 6 

Quanto a sobrecarga de trabalho dos professores  

Alternativa  Nº de Professores 

Discordo totalmente 1 

Discordo em partes 2 

Concordo totalmente 33 

Concordo em partes 8 

Fonte:  Dados compilados dos questionários  

 Como pode ser observado 33 docentes concordam totalmente que estão 

sobrecarregados, 8 concorda em partes, 2 discorda em partes e apenas 1 discorda 

totalmente. Assim, os dados revelam que existe uma sobrecarga de trabalho que 

acomete essa categoria de profissionais e essa não está relacionada somente a atividade 

da sala de aula, já que o professor deve estar preparado para tantas outras demandas, 
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que forçosamente tem sido agregadas à profissão docente. Oliveira (2010) diz que cada 

vez mais os professores têm ocupado outras funções na escola e isso faz com que o seu 

trabalho se torne mais complexo. Seguindo esse mesmo argumento, Assunção e 

Oliveira (2009, p. 355) descrevem que “o sistema espera preparo, formação e estímulo 

do sujeito docente para exercer o pleno domínio da sala de aula e para responder às 

exigências que chegam à escola no grau de diversidade que apresentam e na urgência 

que reclamam”.  

Diante disso, é importante salientar que a sobrecarga/intensificação pode trazer 

uma série de problemas de saúde, já que gera um desgaste físico e emocional “que são 

significativos na determinação de transtornos relacionados ao estresse, como é o caso 

das depressões, transtornos de ansiedade, fobias, distúrbios psicossomáticos e a 

síndrome da desistência (burnout). (CRUZ e LEMOS, 2005, p. 71).  

Assim, é possível deduzir que as precárias condições de trabalho, que estão 

relacionadas a remuneração e a forma de contrato de trabalho, submetem esses 

profissionais a uma jornada de trabalho intensificada e de sobrecarga, o que repercute de 

forma negativa na saúde, pois muitas vezes eles encontram-se desanimados, angustiados 

e estressados com a profissão. “O acúmulo de tarefas e funções pelos professores traz 

consequências para o corpo e, sobretudo, para a mente, podendo resultar em processos 

de autointensificação”. (COSTA e OLIVEIRA, 2011, p. 741). 

Considerando essas informações, os professores queixam-se ainda da extensa 

jornada de trabalho que assumem como forma de compensação da baixa remuneração, 

dos processos de perda da autonomia e desvalorização profissional, do número 

excessivo de alunos por sala e indisciplina dos estudantes, das inadequações na estrutura 

física das intuições educacionais. Em decorrência, são acometidos de problemas de 

saúde tais como cansaço físico e psíquico, problemas vocais, disfunções 

musculoesqueléticas estresse. Observou-se ainda o constrangimento dos docentes em 

assumir que estão com a saúde comprometida por motivos laborais bem como os 

entraves das instâncias governamentais na concessão de licença médica para tratamento 

de saúde, ocasionando assim, um significativo número de professores que sofrem de 

presenteísmo.  

4- Considerações Finais 

 

Por meio desse estudo fica evidente que o professor do Ensino Médio está 

submetido a um intenso processo de precarização seguida da desvalorização da sua 
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atividade profissional marcada pela baixa remuneração, intensa jornada de trabalho, 

precárias condições, tanto física como materiais, a insegurança pela instabilidade, a 

ausência de plano de carreira dentre outros. Tais fatores provocam uma sobrecarga no 

desempenho de suas atividades laborais, submetendo esses profissionais a processo de 

intensificação.  

Os resultados indicam um processo em curso de reestruturação do trabalho 

docente em decorrência das reformas educacionais que enfatizam a avaliação por 

resultados, performance, produtividade, eficiência e competitividade. Nessa conjuntura, 

cria-se um ethos competitivo no sistema de ensino, baseado na racionalidade neoliberal 

cuja tônica reside na lógica do mercado. Para maximizar seu desempenho e atender as 

imposições da política de resultados o professor realiza tarefas para as quais não foi 

preparado. Para além das atividades de ensino, os docentes assumem funções que estão 

ligadas as obrigações sociais, administrativas e financeiras.  
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1 Introdução 

Variadas formas de precarização e de intensificação do trabalho tem sido 

identificadas nas pesquisas educacionais recentes sobre o trabalho docente na Educação 

Básica. Uma sobrecarga de trabalho e ritmos acelerados tem sido vivenciados pelos/as 

docentes, além de uma situação de cansaço físico e mental e de adoecimento, de 

desvalorização salarial, de cobrança por resultados e de ampliação das 

responsabilidades. 

 Muitos/as destes/as são acometidos/as pelo adoecimento, um quadro nem 

sempre percebido ou reconhecido por eles/as mesmos já que estão imersos nos ritmos 

de trabalho acelerados e intensificados, marcados pela cobrança por resultados, pela 

ampliação de responsabilidades para além das aulas propriamente ditas (processo de 

ensino e aprendizagem), etc. Estudos têm correlacionado o trabalho docente ao 

sofrimento e problemas de saúde ocasionados pela sua atuação profissional, como 

demonstraram Barros (2013), Assunção e Oliveira (2009), Lourencetti (2006), Codo e 

Vasques-Menezes (1999). 

 Diante disso, estudos tem discutido a existência de uma crise da profissão 

docente, também chamada de estado de mal-estar, que é permeado por sensações 

negativas, angústia, ansiedade, desmotivação e alienação, dentre outros. Em muitos 

casos, os/as professores/as são submetidos/as a situações exaustivas que os levam aos 

afastamentos (temporários ou permanentes) das atividades profissionais, dependência 

do uso de medicamentos, tratamentos duradouros, síndromes e traumas físicos e 

psíquicos. (SOUZA; LEITE, 2011; ALVARENGA, 2008) Torna-se relevante, portanto,  

entender seus processos de trabalho, analisá-los criticamente e refletir sobre esta 

situação.  

 

1.1 Objetivos 

                                                             
60 Este artigo faz parte dos resultados da pesquisa em andamento realizada no Mestrado em Sociologia da 

Universidade Federal de Goiás, linha Práticas Educacionais na Contemporaneidade. 
61

 Mestranda em Sociologia na Universidade Federal de Goiás, professora de Sociologia no Instituto 

Federal de Goiás-Câmpus Itumbiara. E-mail luciene.cso@gmail.com 
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Este artigo tem o objetivo de investigar a docência na Educação Básica pública 

de Goiás abordando o trabalho extraescolar e as particularidades desta profissão, 

focando as relações entre tempo de trabalho e tempo livre. 

 

2 Referencial Teórico 

Ao se configurar como um trabalho estritamente relacional, a docência se realiza 

a partir do contato entre os indivíduos e ocorre em virtude do processo de ensino e 

aprendizagem. Caracterizando os serviços ligados à educação, à cultura, à saúde, aos 

serviços sociais, à comunicação, aos bancários, às finanças, os serviços pautados na 

imaterialidade,  indicam um maior e mais explícito envolvimento de saberes culturais 

que são herdados e repassados a outros indivíduos e envolvem suas capacidades 

intelectuais e afetivas. (DAL ROSSO, 2008, p. 33)   

A educação escolar se constitui numa relação social na qual o saber 

historicamente produzido é apropriado pelos/as estudantes e os/as professores/as não 

sofrem expropriação. As escolas públicas, onde o ensino é oferecido de modo gratuito, 

tem o Estado como um empregador. Os lucros não são vistos como objetivos e, como 

consequência, o que é gasto com estas instituições não é concebido como capital e a 

docência é entendida como um trabalho improdutivos. Difere, desta maneira, da 

produção material em que há a separação entre as etapas de concepção e de execução 

nos processos de trabalho e o capital afeta este saber e desqualifica os/as 

trabalhadores/as. (FREITAS, 2000; PARO, 2000) 

A totalidade dos processos de trabalho realizados é compreendida como algo não 

quantificável, em termos de valor, e não material. Emprega-se tempo e envolvimento 

docente para a sua produção. A aula pode ser entendida como o produto do processo de 

produção escolar, mas consiste no próprio trabalho pedagógico. Configura-se num 

serviço prestado nas escolas. Seu consumo apresenta-se de forma concomitante à 

produção do trabalho, durante o ato de ensinar e aprender, e isto representa mais uma 

distinção entre a produção pedagógica presente nas salas de aula e a produção material 

das fábricas. O saber e o saber-fazer estão sob a responsabilidade dos/as professores/as, 

há uma indissociação entre o “saber-fazer” na qual a execução e a concepção se 

encontram misturadas aos métodos e técnicas de ensino. (PARO, 2000; CODO, 1999) 

O conhecimento que constitui no "saber que se passa" que, ao ser historicamente 

constituído, é apropriado pelos/as estudantes, podendo estes atuarem ativamente neste 

processo, gerar conhecimento e se transformar. Concebidos/as como o objeto do 
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trabalho docente e não meros consumidores, também podem ser considerados como 

produtores ou co-produtores, pois “(...) ele é o verdadeiro objeto ‘sobre o qual’ se 

processa o trabalho pedagógico e que se ‘transforma’ nesse processo, permanecendo 

para além dele”. (PARO, 2000, p. 32) Nesta mesma direção, diz Codo (1999), o produto 

do trabalho docente envolve a transformação do outro mediante a participação deste 

outro, é a mudança promovida pela educação na qual se estabelece uma relação direta 

entre educadores/as e educandos/as que se transformam no processo pedagógico num 

trabalho que é “imediatamente histórico”. 

Compreender a escola e o trabalho realizado pelos/as docentes na atualidade tem 

como pressuposto o entendimento de como esta instituição tem sido organizada. A 

globalização é uma das características essenciais deste contexto em que práticas 

correlacionadas ao neoliberalismo passaram a influenciar diversas esferas sociais. Suas 

repercussões alcançaram as escolas e há a busca pela desregulação do sistema 

educativo, integrando-o como parte do cenário competitivo dos mercados. (PERÉZ 

GÓMEZ, 2001)  

No Brasil, os anos de 1960 foram caracterizados por reformas educacionais 

relacionadas à ampliação do acesso à escolarização como um instrumento de 

mobilidade social e a educação foi concebida como um instrumento que amenizaria as 

desigualdades sociais. Posteriormente, o Ensino Fundamental tornou-se, 

constitucionalmente, obrigatório e gratuito, tornando-se um “direito público subjetivo”.  

Com o intuito de realizar a adaptação dos sistemas educacionais, suprir as demandas 

advindas do capital e a necessidade de se democratizar o acesso à escolarização, nos 

anos 1990, organismos internacionais interferiram nos fatores organizacionais e 

pedagógicos, seja na realização de eventos, assessorias e na criação de documentos 

(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). 

Analisando este contexto, vários estudos evidenciaram que houve uma inclusão 

formal dos/as estudantes na escola definida pela ampliação das matrículas no Ensino 

Fundamental. Ocorreu uma internalização da exclusão em que muitos/as destes/as não 

conseguiram a aprendizagem e o sucesso escolar, mesmo estando no espaço escolar. As 

políticas e a organização escolares não conseguiram viabilizar a permanência nem a 

qualidade para todos/as e isto foi agravado pelas desigualdades sociais e regionais, 

como demonstraram os estudos de Freitas (2004) e Codo (1999). 

Mudanças fundamentadas pela lógica de mercado foram fortemente 

influenciadas pelas teorias da administração. As noções de qualidade, flexibilidade, 
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produtividade, competitividade, eficácia, excelência, fragmentação, descentralização e 

economicidade foram introduzidas, cada vez mais, na organização e nos processos de 

trabalho docentes. Formas de gestão educacional pautadas na descentralização 

administrativa e financeira da educação escolar constituíram-se em novas práticas 

instituídas em favor de uma maior desregulamentação e de transferências de 

responsabilidades para os gestores escolares. (OLIVEIRA, 2014; HARVEY, 2011; 

LIBÂNEO, 2008; PÉREZ GÓMEZ, 2001) 

A educação brasileira, influenciada pelo ideário neoliberal, carrega hoje muitas 

marcas das políticas educacionais na organização das escolas e do trabalho educativo. 

Mudanças realizadas tiveram consequências para o trabalho escolar, como é o caso das 

concepções que colocam os em resultados como fatores fundamentais diante do 

rendimento, da frequência, do número de matrículas, de aprovação e de evasão, das 

notas nas avaliações externas. Colhe-se os impactos da ampliação do acesso à 

escolarização como a insuficiência do número de professores/as e a presença de uma 

formação inadequada, as estruturas físicas precárias e os recursos materiais escassos, 

num quadro que remete à precarização e a intensificação do trabalho docente. 

O tempo de trabalho docente é baseado no contato com os/as discentes, nas 

atividades e obrigações no espaço escolar e num período no qual são realizados afazeres 

em outros espaços e tempo sociais. Algumas pesquisas tem direcionado para 

caracterizar a docência enquanto um trabalho que tem sofrido a intensificação do 

trabalho, uma das manifestações da precarização que corre quando alterações nos ritmos 

e temporalidades são implementadas, explicitadas pelo aumento das jornadas, o 

estabelecimento de processos em ritmos e movimentos cada vez mais intensos, a 

acumulação de atividades, a gestão com base em resultados, a polivalência e a 

flexibilidade dos trabalhadores. Jornadas e ritmos de trabalho são planejados com 

objetivos de elevar a produtividade e, nesta lógica, as ideias de tempo e de trabalho 

apresentam-se cada vez mais inter-relacionadas: 

 

[...] os processos de quaisquer naturezas que resultam em um maior dispêndio 

das capacidades físicas, cognitivas e emotivas do trabalhador com o objetivo 

de elevar quantitativamente os resultados. Em síntese, mais trabalho. [...] 

Intensificar é exigir mais trabalhos e resultados superiores no mesmo espaço 

de tempo. Significa, portanto, aumentar a exploração do trabalho. (DAL 

ROSSO, 2008, p. 23; 45)  
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Motivados/as pelas necessidades de sobrevivência e diante da desvalorização 

social e econômica, é comum identificar professores/as atuando em mais de uma escola, 

turnos e disciplinas na Educação Básica, independente da sua área de formação. 

(LOURENCETTI, 2006) Além disso, mudanças organizacionais são estabelecidas com 

justificativa de melhorar e aperfeiçoar os processos escolares tendo em vista a elevação 

dos rendimentos discentes, dos índices de aprovação e matrículas. Em muitos casos, 

envolvem a intensificação do trabalho docente, como é o caso da redução da força de 

trabalho e dos gastos com pagamento de salários, apesar disso, este processo não é 

acompanhado pela elevação salarial ou um maior prestígio nos espaços escolares.  

 

Em termos quantitativos, contrariamente às expectativas de expansão dos 

cargos, assiste-se a uma compressão do efetivo e, em consequência, ao 

aumento do volume de tarefas para os/as trabalhadores/as presentes nas 

escolas. Nota-se o seguinte paradoxo: a ampliação das funções da escola, 

comentada anteriormente, dá-se em um regime de redução do número de 

efetivos. Apesar do volume e da heterogeneidade das demandas que alunos e 

comunidades aportam à escola, funções de auxiliar de ensino, bibliotecária, 

ajudante de secretaria e pedagogo costumam ser exercidas por apenas um 

profissional, sendo comum a ausência de todo esse pessoal no dia-a-dia da 

escola.  (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009, 358-359) 

 

Um acréscimo de funções atribuídas às escolas, além do ato de ensinar e 

aprender tem ocorrido com a justificativa de se suprir as necessidades de formação que 

não atendidas pelas famílias. A escola se apropria, portanto, de funções ditas supletivas 

que tradicionalmente não lhes pertencia como é o caso da formação religiosa, dos 

cuidados pessoais e da escolha da profissão. Representa um quadro de hipertrofia da 

escola atual e que, cada vez mais, diz respeito à apropriação das funções e atividades de 

outras instituições. (RIBEIRO, 1987)  

Exige-se que os docentes atuem, como parte de suas etapas de trabalho, com 

atividades e funções que são tradicionalmente atribuídas às famílias ou profissionais 

como psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, dentre outros. Esta prática 

varia conforme a área de formação docente e sua prática profissional. Constitui num 

“trabalho extra” ao ir além do processo de ensino e aprendizagem e não ser devidamente 

reconhecido, ultrapassando o que foi contratado. (SOUZA, 2010) Por outro lado, aos 

poucos tem sido identificadas como parte do “ser professor. 

O trabalho docente tem sido marcado pela realização de atividades de 

preenchimento de relatórios, planos de aula, notas, justificativas, dentre outros. É 

estabelecido um fluxo contínuo de trabalho nas escolas, com profissionais em número 
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reduzido e estrutura precária, com recursos limitados, sendo empregados nos anos 

letivos numa organização baseada em metas de uso do tempo e de obtenção de 

resultados. Motivados a realizar seu trabalho de forma mais rápida e produtiva, a 

situação de sobrecarga e de hiper-solicitação dos/as profissionais os/as afeta de modo 

que eles precisam avaliar, cotidianamente, o que atender com maior prioridade e o que 

precisa ser deixado para ser efetuado de modo secundário. (ALVARENGA, 2008)  

Incentivos financeiros são divulgados como um dos meios para estimular a 

produtividade e a frequência mais assídua dos/as professores/as ao trabalho, como é o 

caso do pagamento de bônus mediante níveis de produtividade e de assiduidade 

controlados pelos gestores educacionais e com o pagamento de uma gratificação 

acrescida aos seus salários. Sob estas condições, práticas como estas estão inseridas em 

mecanismos de gestão por resultados que é permeado pela pressão psicológica e, muitas 

vezes, um processo de adoecimento. Submetidos a condição de pressão e de eficiência, 

cujos tempos e resultados são demarcados em prazos exíguos, desconsidera as 

heterogeneidades de cada profissional e disciplina que atua. Representa uma barreira, 

inclusive, para a dedicação à prática docente na sua área de formação, ao 

aperfeiçoamento e profissional, além de inviabilizar outros projetos profissionais e 

anseios pessoais. (BARROS, 2013; LOURENCETTI, 2006) 

Diante destes aspectos, o envolvimento docente, estimulado pela necessidade em 

serem realizadas atividades para além dos espaços e tempos escolares, ocasiona um 

prolongamento de seu tempo de trabalho. Forma-se uma extensão das atribuições dos/as 

professores/as, mesmo que seja algo implícito, não formalizado ou camuflado na forma 

de projetos, relatórios e temáticas a serem trabalhadas em sala de aula, identificação de 

problemas e criação de soluções que vão além do ato de ensinar ou que remetem a seu 

incremento ou adaptação. (LOURENCETTI, 2006)  

Em grande parte estas atividades são levadas para espaços não-escolares como 

suas casas devido à fatores como as condições físicas e materiais de trabalho e o tempo 

na escola, fora da sala de aula, ser reduzido. A mensuração do tempo realizada pela 

denominação de horas-aulas referindo-se à jornada de trabalho não abarca, então, a 

totalidade do trabalho realizado. Os/as professores/as, cujo trabalho na escola se 

encontra intensificado, levam, cada vez mais, para suas casas o excedente de atividades, 

àquelas não realizadas no tempo de trabalho contratado no espaço escolar. Como 

consequência, tem se mostrado insuficiente a valorização dos/as profissionais da 

educação a partir da inclusão, na carga horária, de um período para que estes/as 
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realizem estudos, planejamento das aulas e das avaliações, como é recomendado na 

LDB.  (NUNES, 2010; BRASIL, 1996)  

O trabalho docente na escola e pago conforme a carga de trabalho contratada não 

é mensurada adequadamente diante de tantas responsabilidades e tarefas. Com o 

trabalho extraclasse isto ocorre de modo rotineiro e acentuado, pois o que é feito não é 

nem ao menos percebido na maior parte dos casos. Constitui o “tempo de trabalho não 

pago” que inclui o trabalho realizado fora do espaço escolar, como analisa Nunes 

(2010). 

Como argumenta Alvarenga (2008), condições e limitações subjetivas e 

objetivas se impõem na rotina dos professores que, na busca por eficiência, são 

submetidos a um excesso de funções e atribuições que os levam a “escolherem” realizar 

parte de processos de trabalho em seus lares para cumprir o que é objetivamente 

explicitado. Há, concomitantemente, processos de exploração e de processo de 

autoexploração que resulta num trabalho cujo espaço e obrigações são “flexibilizados” 

de modo crescente.  

Portanto, ficou claro que a intensificação do trabalho docente tem inúmeras 

consequências, dentre as quais ocasionar um incremento na quantidade de trabalho, que 

interfere em outros tempos sociais. O excesso de afazeres preenche cada vez mais o 

tempo de trabalho dentro da jornada que não o supre e ocupa o tempo de não trabalho 

que, como já foi discutido, refere não tempo livre, que poderia ser destinado ao lazer, ao 

ócio, à formação e aos cuidados pessoais. Deste modo, o trabalho extraclasse tem se 

tornado uma obrigação, algo que faz parte da viabilização e da permanência nesta 

profissão. 

Os tempos destinados à realização dos processos de trabalho docente não se 

restringem à carga horária contratada pelas instituições educacionais, apresentando-se 

diante de outros tempos sociais de maneira hierárquica, suprimindo-os. É o caso do 

tempo livre que poderia ser utilizado para lazer, esportes, formação continuada, 

cuidados pessoais, dentre outros. Compreende-se que esta configuração dos processos 

de trabalho, de modo a intensificar a rotina dos/as professores/as, tem consequências 

para aqueles/as que são submetidos a situações de sobrecarga de trabalho e pressão por 

resultados, o que culmina no estado de mal-estar docente e na crise da profissão. Esta 

“renúncia” à vivência dos outros tempos sociais, em favor do tempo de trabalho, tem 

tido impactos para sua saúde e bem-estar e constitui-se no objeto de estudo do presente 

artigo. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

Guiada por uma metodologia qualitativa (MINAYO, 1998), a coleta de dados 

ocorreu a partir da realização de 10 entrevistas com professores/as que possuíam, no 

mínimo, 10 anos de experiência na sala de aula no ano letivo de 2016, bem como já ter 

atuado, no Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) em escolas de ensino regular públicas no 

Estado de Goiás. Professores/as das cidades de Cachoeira Dourada, Itumbiara e Goiânia 

foram indagados sobre as atividades realizadas durante o tempo de trabalho extraescolar 

e o tempo de não-trabalho (aos finais de semana, feriados e após as jornadas de 

trabalho) e estimulados a refletirem sobre as atividades que tem caracterizado seu tempo 

livre.  

Avaliaram, primeiramente, o tempo de dedicação ao descanso, ao lazer 

(esportes, leituras, filmes e passeios), aos cuidados pessoais e ligados à saúde, ao tempo 

com a família e amigos e aos afazeres domésticos. Posteriormente, relataram sobre o 

seu envolvimento com tarefas correlacionadas ao trabalho, como a preparação para o 

trabalho e a formação continuada, com a realização de cursos e leituras voltadas para 

seu exercício profissional e a área de conhecimento referente às suas disciplinas e aulas 

preparadas, além da participação em eventos acadêmicos e profissionais.  

 

4 Resultados 

Os/as professores/as foram convidados/as a pensar sobre o tempo livre, 

analisando as atividades envolvidas e como este tem se organizado em sua rotina atual e 

aos finais de semana, feriados e após as jornadas de trabalho
62

. Seis professores/as 

informaram não usufruir, de modo suficiente, momentos de descanso e de ócio em seu 

tempo livre, algo que é visto como fundamental para a recuperação física e mental dos 

trabalhadores de qualquer profissão. Apenas três deles/as disseram descansar o 

suficiente.  

As leituras de temas livres e para satisfação pessoal, independente da formação 

do docente e da disciplina que atua, dividiram as opiniões entre a realização suficiente e 

insuficiente/regular. Isto representa um dado importante, diante da rotina desgastante 

que eles/elas tem se envolvido e ainda conseguindo retirar parte de seu tempo para fazer 

uso da leitura para a satisfação pessoal. Já no que diz respeito aos filmes, sete docentes 

                                                             
62 Foram atribuídos nomes fictícios a todos/as participantes desta pesquisa. 
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apontaram não conseguir assisti-los em seu tempo livre, muitos dos quais indicaram o 

cansaço advindo da rotina laboral como impeditivo. 

Acrescenta-se que oito professores/as afirmaram não praticar esportes como 

forma de lazer e, por consequência, se mantém distantes dos cuidados com o corpo e a 

mente que o exercício físico proporciona. A falta de disposição física e de tempo, 

durante o tempo livre, foi a justificativa para a maioria dos/as entrevistados/as. A 

professora Lívia, 37 anos, professora da área de Pedagogia em Goiânia, ressalta que, 

quando tem tentado desfrutar do que lhe resta para descansar e se divertir, durante seu 

tempo livre, vê-se planejando aulas num processo no qual ela não consegue se 

desconectar do “ser professor” diante de toda a pressão vivida cotidianamente. 

Estes dados demonstram as correlações entre a vida pessoal e profissional dos/as 

professores/as e a presença do trabalho em momentos reconhecidamente atribuídos ao 

não-trabalho, o que não foi identificado e reconhecido por todos/as como prejudiciais 

para a vivência dos outros tempos sociais. 

 A falta de tempo para cuidar da saúde e realizar outros cuidados pessoais foi um 

dado impactante na fala dos/as docentes, pois apenas dois declararam conseguir êxito no 

tempo de não-trabalho e o restante da amostra apontou ser de insuficiente a regular sua 

dedicação à saúde. Durante o tempo livre, ao término da jornada de trabalho e aos finais 

de semana, foi declarada uma incompatibilidade com a realização da medicina 

preventiva.  

Desta maneira, eles/as trouxeram para a reflexão o cenário que tal problemática 

se insere. A professora Lara avaliou que, durante o período das aulas, as faltas ao 

trabalho para cuidar de sua saúde prevêem o pagamento de um professor substituto e 

gastos onerosos e incompatíveis com a renda que recebe: 

 
É insuficiente também, vou falar a verdade para você, porque eu tô querendo 

ir no doutor [...] e ai eu não tô conseguindo, por que? Porque eu não posso 

faltar para poder marcar a consulta. [...] Igual eu tô te falando, vai gerar 

gastos, porque, se eu faltar, eu vou mandar substituto. Eu não posso ficar 

pagando substituto porque o que a gente ganha já é pouco e, se você for ficar 

pagando substituto, só se for uma coisa muito séria mesmo. [...] fica no 

prejuízo, qualquer pessoa que paga para tratar. (LARA, 40 anos, professora 

da área de Pedagogia e Letras em Itumbiara) 

 

A professora Débora, 39 anos, professora da área de Pedagogia em Cachoeira 

Dourada, também comenta sobre os problemas relativos ao adoecimento dos 

professores, pois as ausências ao trabalho para realizar consultas e tratamentos não são 

bem vistas pelos gestores educacionais. A entrevistada afirmou as dificuldades para 
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ausentar do trabalho e ir procurar ajuda médica e que, como estratégia, já foi trabalhar 

doente e com base em automedicação. Cuidar de sua saúde está distante da realidade 

vivenciada. 

Vários colegas vão trabalhar doentes com receio de perder a gratificação por 

assiduidade, o bônus um dos temas discutidos no próximo tópico ao se refletir sobre os 

salários e a valorização docente. Ademais, os/as professores/as afirmaram viver em 

constante desgaste físico e emocional oriundos do contato com as crianças e os 

adolescentes na sala de aula. Alguns avaliaram ter passado, ao longo de sua experiência 

profissional, problemas, por exemplo, na garganta, na audição e nas pernas, ocasionados 

pelo uso da voz, lidar com salas numerosas e com barulho excessivo e por muitas horas 

de pé ou sentados. Além de terem sofrido, em algum momento de suas carreiras, 

problemas como quedas de cabelo, ansiedade e stress relatados por eles como sintomas. 

Ressalto que houve professores/as não compreenderam, inicialmente, que tais 

problemas de saúde tivessem pudessem ter sido originados pela rotina de trabalho, não 

conseguindo enxergar a correlação entre alguma doença sofrida e o exercício da 

profissão. Deixaram claro que não possuíam tempo para os cuidados pessoais, nem ao 

menos para se envolver em ações para fortalecer seu sistema imunológico devido à 

dedicação ao trabalho.  Em outros casos, houve o reconhecimento de que o trabalho 

docente constitui-se num obstáculo para atividades que possibilitariam uma melhoria 

em sua saúde corporal e mental, e investir em saúde preventiva.  

Uma das entrevistadas reconheceu a importância e a necessidade de realizar 

consultas médicas para cuidar de um problema declarado como grave por ela, como é o 

caso da trombose, e se envolver com esportes como parte do tratamento e prevenção 

desta e outras enfermidades.  Entretanto, optou adiar em favor de não prejudicar o 

trabalho.  

Prosseguindo com a análise, as/os professores/as concordaram que há diferentes 

formas de intensificação do trabalho quando se pensa na distinção de gênero e as 

responsabilidades inerentes aos cuidados com o lar e com os filhos, por exemplo. Parte 

das professoras entrevistadas afirmou, de forma naturalizada, ser a função das mulheres 

exercer estas tarefas domésticas, mesmo após a rotina desgastante de sua profissão por 

entender que faz parte da “natureza” feminina. Os professores também concordaram 

com a existência destas diferenças no que tange ao fato de ser um professor ou uma 

professora e as distintas formas de intensificação do trabalho doméstico, restando às 

mulheres um quadro mais crítico. Estudos de Sagrillo (2015) e Vianna (2013) 
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abordaram as temáticas gênero e trabalho docente e também identificaram as 

desigualdades de gênero ao indicar uma sobrecarga de trabalho doméstico que se soma 

àquele destinado ao ser professor/a. A situação das professoras tem sido apresentada de 

modo mais preocupante e bastante propensa às consequências para sua saúde física e 

mental. 

Em relação ao tempo livre utilizado para o trabalho extraclasse, a metade dos/as 

entrevistados/as afirmou que o tempo livre tem sido utilizado de modo suficiente para o 

planejamento das aulas e a metade avaliou como insuficiente e regular. Foram 

explicitados conflitos entre o tempo livre dedicado à sua vida pessoal e àquele que é 

destinado a suprir as demandas advindas do trabalho e que são determinantes. O tempo 

foi classificado como escasso pela professora Lara, 40 anos, professora da área de 

Pedagogia e Letras em Itumbiara, referindo-se àquele que lhe resta durante a semana e 

após o término da jornada de trabalho.  

A rotina desgastante tem sido obstáculo para que os/as docentes invistam em 

conhecimentos para o trabalho, mas também sobre a própria conjuntura na qual estão 

imersos e sofrem seus impactos e que incluem os salários insuficientes, a falta de 

disposição física e mental e a necessidade de descanso, o desestímulo com a carreira, 

dentre outros. Trata-se de um contexto caracterizado pela desqualificação profissional  

visto como aceitável e parte da rotina de trabalho vivenciada.  

Em relação aos estudos e pesquisas sobre a área de conhecimento das disciplinas 

que lecionam, a metade dos/as entrevistados apontou conseguir realizar em seu tempo 

livre. Entretanto, quatro disseram encontrar dificuldades, analisando-o de insuficiente a 

regular e um entrevistado não deixou explícita a sua opinião. Ainda assim, entende-se 

que eles/as poderiam ter um tempo realmente livre para escolher e ampliar seus saberes, 

o que os beneficiaria tanto sua formação continuada e performances profissionais. 

Percebi que muitos/as destes/as tiveram o receio em afirmar que não estariam 

realizando um bom trabalho e isto pode ter influenciado nas respostas sobre o 

planejamento das aulas, a formação continuada e a prática de estudos como parte do 

trabalho. 

Os dados desta pesquisa demonstraram a participação do trabalho nos tempos de 

não-trabalho, em muitos casos com motivações subjetivas influenciadas pelas 

condições nas quais esta profissão se encontra inserida. Contudo, falar de tempo livre 

significa falar não apenas das “opções” realizadas pelos/as docentes em organizar suas 

tarefas e obrigações durante o tempo entendido para ser dedicado ao tempo de “não-
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trabalho”. Convocações para se trabalhar aos finais de semana também representam 

obstáculos ao lazer e descanso, agravando a situação. 

Na análise do trabalho realizado aos finais de semana, os/as entrevistados/as 

citaram também a ida às escolas para reuniões de professores e os gestores da escola, 

denominadas de “trabalho coletivo” e que, na maior parte das vezes, ocorrem aos 

sábados. 

Apesar de ser previsto como parte das “horas-atividade” previstas na legislação regional 

da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás (GOIÁS, 2001), o planejamento coletivo 

em dias relativos ao tempo livre foi bastante criticado entre os/as docentes, já que 

prevêem a ida ao espaço escolar. Comparativamente, percebe-se uma menor resistência 

em relação à realização do trabalho extraescolar em suas casas, mesmo com a mesma 

interferência nos tempos de lazer e de descanso, do que em relação ao trabalho 

extraclasse na escola e aos sábados, como relatado nas entrevistas. 

Após realizar estas reflexões, as/os docentes analisaram a relação entre os 

tempos sociais, sobretudo o tempo livre e o tempo de trabalho vivenciados atualmente. 

Concluíram que o tempo de trabalho é visivelmente mais amplo do que o tempo livre, 

àquele que é concebido em sua relação o descanso, o ócio e o lazer, como foi discutido 

por Pronovost (2011), Sue (1992; 1991) e Dumazedier (2008). A professora Lara 

definiu tempo livre em uma palavra: “trabalho”. Quando solicitada a imaginar como 

seria usufruir o tempo livre com atividades distintas do trabalho, ela retrata como este 

tem sido expropriado de suas vivências: 

 

O que eu ia investir meu tempo? Você acredita, assim, que eu nunca pensei 

nisso assim. Porque eu nunca vivi isso. Então, assim, você me fazendo essa 

pergunta nem sei te falar com o que eu iria [fazer] com esse tempo, o que eu 

iria ficar fazendo. Não sei te falar se eu ia viajar, se eu ia sair no final de 

semana porque eu quase não saio final de semana mesmo. Então, eu não sei 

te falar o que eu ia fazer com esse tempo, se eu não precisasse trabalhar final 

de semana. (LARA, 40 anos, professora da área de Pedagogia e Letras em 

Itumbiara) 

 

De forma impressionante e impactante, a professora afirma ter dificuldades para, 

ao menos, imaginar o que poderia fazer com um tempo realmente livre para escolher o 

que gostaria de fazer. As falas de alguns/mas docentes remetem a situações nas quais o 

trabalho lhes ocupa, praticamente por completo, o seu ser que o direito ao lazer e ao 

descanso não existe em sua rotina, constituindo-se em algo nem ao menos imaginável 

como se, propositalmente, houvesse interesses em retirar destes/as profissionais suas 
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capacidades de refletir sobre sua própria situação e questioná-la. Evidencia-se, portanto, 

que a não observância e respeito ao direito ao tempo livre não tem sido completamente 

solicitado e questionado pelos/as professores/as entrevistados.  

 

5 Considerações Finais 

Ao buscar compreender a sociedade de seu tempo, Marx (2014) identificou esta 

correlação hierárquica entre os tempos sociais e trouxe elementos para se pensar o 

desenvolvimento do capitalismo e do tempo de trabalho que lhe sucedeu, contexto no 

qual este processo se complexifica até chegar à atualidade, período em que uma nova 

relação salarial se impôs diante dos trabalhadores.  

Submetidos a uma lógica que coloca o tempo de trabalho como obrigação, 

imprescindível para suas condições de sobrevivência, grande parte dos trabalhadores 

não conseguem usufruir tempo suficiente para vivenciar momentos do cotidiano com a 

família e amigos, investir em formação e informação, num posicionamento em que o 

tempo dedicado ao trabalho é posto como primordial, sendo flexibilizado pela 

fragmentação, deslocalização e desvalorização crescentes. Inseridos no capitalismo, os 

tempos de trabalho e o tempo livre precisam ser entendidos conforme a lógica deste 

modo de produção. (PRONOVOST, 2011; MAYA, 2008)  

Ao ser comparado com o tempo de trabalho, o tempo livre é usufruído, em 

muitos casos, à margem da parcela do tempo concebido como essencial para a vida em 

sociedade: o tempo da obrigação e do compromisso, que consiste, pois, ao tempo que 

excede às jornadas de trabalho. Tomado como um mecanismo de recuperação da força 

de trabalho, seu acesso possibilitaria a retomada mais eficiente da produção industrial. 

O entendimento sobre o tempo livre perpassa o fato de ser entendido como oposto ao 

trabalho, o que torna imprescindível verificar como se apresentam as suas intersecções.  

Diante de tais reflexões, conclui-se o quanto o tempo livre destes/as docentes 

tem sido dedicado ao trabalho. O descanso, os cuidados pessoais e com a saúde, o lazer 

e a formação continuada tem passado, cada dia mais, por uma supressão. Quando há a 

decisão por uma maior dedicação ao tempo livre, acarretando a transferência do 

trabalho para outro dia, significa uma sobrecarga e pressão para a sua execução, como 

foi evidenciado nas falas dos/as professores/as. As demandas escolares não deixam de 

existir quando o/a docente decide se dedicar a outros tempos sociais durante os finais de 

semana e ao final de cada jornada. O trabalho intensificado tem gerado as necessidades 

de se reorganizar o tempo livre, reduzindo-o e explicitando suas relações invasoras em 
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relação aos outros tempos sociais. Como consequência, configura-se um cenário de 

adoecimento e sofrimento físico e psíquico que eles/as estão submetidos/as.  

Trabalho docente e tempo livre tem se mostrado ser um “par imperfeito”, como 

definido por Padilha (2000), devido às relações invasoras por parte das atividades 

profissionais que impedem o descanso, o ócio e o lazer dos/as professores/as. Devido a 

esta situação, alterações na organização do trabalho foram sugeridas por oito dos/as 

docentes entrevistados/as, cujas opiniões se dividiram em três grupos principais: a 

redução da quantidade de trabalho assumida; a realização do trabalho somente no 

espaço da escola e o investimento em formação acadêmica para a progressão na 

carreira. 

Lafargue (1995) argumenta em favor do direito à preguiça possibilitado pela 

redução das jornadas de trabalho e a ampliação do tempo de não trabalho. Por outro 

lado, como já havia alertado Marx (2014), diminuir formalmente as jornadas de trabalho 

não consiste, obrigatoriamente, numa queda no tempo de trabalho. Este, mesmo com 

suas horas reduzidas, podem ainda acarretar uma sobrecarga de tarefas e funções, a 

mesma cobrança por resultados e produtividade. Reduzir o tempo de trabalho em favor 

de uma “sociedade do tempo livre” tornou-se uma meta oriunda da luta para se diminuir 

as horas e os dias de labor para se ampliar as possibilidades de atuação dos indivíduos 

para além disso. (DAL ROSSO, 1996; SUE, 1992) 

Por fim, evidencia-se, entre as contribuições desta pesquisa, a ampliação da 

discussão sobre as temáticas intensificação do trabalho, docência e tempo livre, além do 

estabelecimento de um momento de diálogo entre a pesquisadora e os/as 

entrevistados/as que puderam refletir sobre suas condições de trabalho e suas práticas já 

consolidadas e repetidas cotidianamente, nem sempre com a devida reflexão. 
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DESAFIOS DOS DOCENTES: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A 

PRECARIZAÇÃO, A PROFISSIONALIZAÇÃO E A FORMAÇÃO DOCENTE 

Rosa Maria da Silva
63

, Elizeth Rezende Martins da Silveira
64

 

 

INTRODUÇÃO 

A docência é uma das mais antigas profissões e era considerada  como uma 

vocação, um dom, bastando apenas ter conhecimento para exercer a profissão. Os 

requisitos para atuar eram apenas baseados nas qualidades morais que o mestre possuía a 

fim de poder ensinar e transmitir conhecimentos aos mais jovens. A profissão docente na 

atual sociedade capitalista em que vivemos tornou-se uma peça chave para a economia. 

As políticas educacionais nesta sociedade moderna estão previstas em planos de governos 

e orçamentos públicos. Os docentes passaram a ser encarregados de várias missões de 

acordo com o contexto político e econômico vigente, pois cabe a eles instruir e formar as 

novas gerações. Uma das questões de conflito entre os docentes e saber a que tipo de 

educação estão a serviço, ou seja, como encontrar um equilíbrio entre as imposições da 

sociedade capitalista e o compromisso, MELLOUKI (2004),  com  uma educação de 

qualidade que integre todas as dimensões do ser humano sensorial, intelectual, 

emocional, ético, social e pessoal.  

Os objetivos que se espera da  educação é que ela forme um profissional 

competente que  seja capaz de solucionar problemas, que seja  um  cidadão crítico, 

autônomo, que possua iniciativa, sendo capaz de conviver em harmonia com os outros 

seres vivos e com a natureza. Espera-se que a educação crie pessoas  com coragem para  

questionar e transformar a sociedade e que produza novos  conhecimentos. Para que esses 

objetivos sejam atingidos, e necessário que sejam revistas e reformuladas as condições 

em que ocorre o trabalho docente.  

Para que a educação alcance tais objetivos há que se pensar e refletir sobre 

os desafios que os docentes devem enfrentam para melhorar a educação. Frente a isto 

ficam os desafios: a precarização do trabalho docente vista claramente nas condições 

objetivas e subjetivas em que se desenvolvem as atividades diárias dos docentes, a falta 
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de profissionalização com não reconhecimento da docência, enquanto profissão 

regulamentada e a formação docente que não  está sendo capaz de preparar de forma 

satisfatória os docentes para lidar com as questões ligadas  ao seu cotidiano. 

                                                                                                                

 1.1 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise crítica acerda de alguns desafios 

encontrados pelos docentes no seu cotidiano. Sabe- se que grandes desafios interferem 

diretamente na qualidade do ensino. Dentre os desafios abordados no presente trabalho, 

aborda-se: a precarização do trabalho docente que consiste nas condições objetivas e 

subjetivas às quais os docentes são submetidos, a necessidade de profissionalização da 

docência a fim de regulamentar a profissão e, por último, o desafio de melhorar a 

formação do docente que é um fator  indispensável para formar e qualificar docentes. 

 

 2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 2.1 A precarização do trabalho docente 

A análise da precarização do trabalho envolve tanto as questões objetivas ( 

materiais quanto as questões subjetivas (imateriais) do trabalho docente no Brasil. A 

precarização do trabalho docente não é um fato recente, mas tem intensificado a partir das 

últimas décadas do século XXI.  

Nos anos 80 e 90, com a interferência dos organismos internacionais de 

financiamento no Brasil foram produzidas reformas no ensino com implicações da 

globalização econômica e dos modos neoliberais de ensino. Pode-se perceber que os 

currículos escolares atuais estão formatados de modo a classificar e ranquear os 

estabelecimentos de ensino, através das provas (internas e externas) ou  dos parâmetros 

curriculares  que  têm levado os docentes a redirecionar seus trabalhos pedagógicos a fim 

de cumprir  as metas esperadas e desejadas por estas  políticas  (SAMPAIO,2004). Sendo 

que o ônus ou bônus do desempenho dos alunos recai diretamente sobre o  professor. 

 O número de alunos matriculados no ensino fundamental e médio passou 

de 1,9 milhões em 1975 para 5,1 milhões em 1994 e o número de docentes passou de 248 

mil em 1960 para 1.377.655 em 1995. Para suprir este mercado de trabalho foram 
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contratados docentes sem habilitação, somente com uma autorização para lecionar ou 

mesmo através de exames que  demonstrassem o domínio do candidato para exercer a 

função docente  na área em que ele iria lecionar.   

Estes docentes, sem formação específica na docência, foram e são até hoje 

levados a aprender por conta própria e prática em sala, tendo que lidar com questões  

como o convívio com os alunos e  as formas de tornar  os conhecimentos que possuem 

em conteúdos  ensináveis,  SAMPAIO (2004).   

Um fator que colabora com a precarização do docente no Brasil é, sem 

dúvida, o salário que está entre os menores pagos no mundo. Apesar dos docentes terem 

aumentos salariais graduais na medida em que recebem adicionais por tempo de serviço 

ou por qualificação,    continuam com  salários baixos em  relação aos demais países.   

É preciso destacar que,  quanto menor o salário, menor será o acesso dos 

professores aos bens culturais, tais como: livros, cinema, teatro, concertos ou até mesmo 

o acesso à qualificação profissional. As condições de trabalho docentes estão também 

diretamente interligadas às questões como carga horária, número de alunos por sala, 

rotatividade e itinerância. Os docentes além das horas trabalhadas nos estabelecimentos 

escolares costumam levar trabalhos para casa, e dedicam parte do seu tempo “particular” 

com atividades  profissionais, SAMPAIO (2004).    

As turmas de alunos da rede pública têm um grande número de alunos, seja 

por falta de sala ou mesmo de professores. Há uma super lotação das salas de aula, 

dificultando o processo de ensino aprendizagem, pois o docente não tem como atender 

individualmente os alunos de forma a descobrir suas potencialidades e suas dificuldades. 

O trabalho do docente passa a ser um trabalho para coletividade, um trabalho em massa. 

Os prédios das escolas públicas normalmente estão em estado físico precários, com falta 

ou deficiência de iluminação, infiltrações, goteiras, ausência de espaços de lazer e 

esporte, instalações sanitárias mal conservadas, etc.  

Há também as  questões subjetivas como: alunos desmotivados, 

desinteressados, cumprindo medidas sócio-educativas, alunos violentos e agressivos. Os 

alunos  com necessidades especiais ou superdotados    dividem o mesmo espaço nas salas 

de aula com os alunos ditos “normais”, cabendo ao professor encontrar meios de atingir 



298 
 

de maneira coletiva e ao mesmo tempo individual cada aluno sob sua responsabilidade 

em determinada atividade.  

  A itinerância  está entre os fatores de maior stresse entre a classe docente, 

pois devido aos baixos salários esses profissionais,por sua vez, são forçados a  trabalhar 

em vários estabelecimentos de ensino,  ou em mais de um turno , o que os leva a terem 

seus problemas multiplicados. Eles gastam o tempo destinado às refeições ou descanso 

para se locomoverem de uma escola para outra.  

Nesse processo de deslocamento são novamente submetidos  a condições de 

ansiedade e tensão, seja no trânsito ou no transporte público. É comum entre os docentes 

os sentimentos de incapacidade e impotência diante de todos esses fatores, pois eles se 

sentem culpados por não conseguirem cumprir, como gostariam, seu papel pessoal, diante 

de sua família e amigos e profissional, diante de seus pares  e de seus alunos.  

Os docentes que vivem a situação de superlotação na sala ou de itinerância  

queixam-se  do fato de não dar mais  atenção aos seus alunos, por não saberem o nome 

deles, por não conhecer sequer seus  rostos  e  também  por seus métodos pedagógicos 

mostrarem-se ineficientes, diante dos fatos. A tendência é que o docente o vej como o 

único culpado pela sua situação, esquecendo-se de refletir sobre as questões sóciais, 

políticas e econômicas que perpassam a educação.  Lidar com sentimentos muitas vezes 

negativos é uma tarefa para as quais os docentes não foram preparados. 

Nestas últimas década, no ensino superior também ocorreu uma 

transferência  da oferta de vagas da rede pública para a iniciativa privada.  Houve um 

aumento de 109 mil funções docentes em 1980 para 279 mil em 2004, o que evidencia 

um crescimento de 154%  do número de funções. Um dos exemplos mais claros  da 

mercantilização  das IES são os curso de pós-graduação lato sensu pagos  que cobram 

altas mensalidades e geram assim um lucro para as IES.  Já nas IES públicas neste 

período são verificados o arrocho orçamentário, a estagnação e o represamento de 

concursos para docentes. Também constatamos a transferência do dinheiro público para 

as IES privadas através de programas como “Universidade para todos”, BOSI (2007). 

Os contratos das IES passam por uma flexibilização, com contratos 

temporários, baseados em horas-aulas e com ausência de Plano de carreira. Surgiu 

atualmente a categoria de docente conferencista que  tem um contrato de trabalho de 
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apenas 3 meses.  A qualidade do trabalho docente na IES esta sendo medida pela 

“produção”, ou seja, o docente está cada vez mais pressionado para produzir (artigos, 

aulas, orientações, publicações, projetos, patentes, etc..). Todos estes “produtos” trazem 

um visibilidade, arrecadação, verbas e patrocínios para as IES, o que leva a uma corrida 

para se  produzir, produzir, produzir. Os docentes que não conseguem  atingir um certo 

nível de produção são considerados pelos colegas e por vez por si mesmo com 

improdutivos. Esta pressão a qual estão submetidos muitos docentes  são por vezes 

assimiladas por eles como  algo normal e aceitável , não os deixando perceber por sua vez 

como os docentes estão sendo manipulados e explorados pelo capital, pois esta produção 

normalmente e fomentada pela iniciativa privada que dita as regras do que pesquisas e do 

que publicar,  BOSI (2007). Até mesmo os alunos  foram incorporados nesta pressão por 

produção como exemplo disso foi o encurtamento das bolsas.   

Os docentes são forçados a cumprir currículos escolares que são modelos 

impostos pela direção escolar ou pelas políticas educacionais  e que não priorizam a 

formação humana e social dos alunos, não respeitam a realidade, a individualidade, as 

diferenças e as crenças dos alunos. Muitos dos projetos educacionais são pautados em 

ciclos, em trabalhos centrados em projetos que tem a função disciplinadora e não 

educadora. Estes projetos por não contarem com a aprovação, entendimento, adesão, 

treinamento, ou preparação dos docentes para conseguir executá-los, BOSI (2007). 

Percebemos assim que a cada dia ocorre com mais intensidade a 

precarização do trabalho docente. Sendo que precarização leva o um empobrecimento, 

científico, moral, cultural e social das escolas que são de forma indiscutível o lugar ou 

espaço de acolhimento e formação das novas gerações. Com a precarização do trabalho  a 

saúde física e mental dos docentes esta permanente ameaçada, pois eles  tem de lidar com 

as mais diversas formas de pressão diariamente.  

2.2. A profissionalização 

Para darmos início a esta discussão vamos definir segundo alguns autores o 

que é profissionalização. Para, BOURDONCLE (1991) a profissionalização é um desejo 

dos docentes, pois com ela será possível  obter benefícios como um estatuto, uma melhor 

remuneração , uma legitimação da formação. Umas das características básicas das 

profissões são: o saber e o serviço.  Assim a profissionalização  deverá  levar os docentes 

a terem uma base  aprofundada de conhecimentos gerais e sistemáticos,  e também um 
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saber que automatize  as práticas.  Com a profissionalização  é possível aos profissionais 

controlar o saber que utilizam, criar e difundir através de seus membros  a seleção e a 

formação de seus futuros membros, além de orientar os profissionais de acordo com as 

regras estabelecidas em um código de ético da profissão. Para LAMY (2003) a 

profissionalização diz respeito a evolução do ofício em profissão, especialista, expert, 

domínio do processo de trabalho. Para se atingir a profissionalização é necessário que os 

indivíduos se preocupem em possuir um grau de conhecimentos específicos.  Estes 

conhecimentos só são alcançados através da profissionalidade. A profissionalidade 

refere-se a pessoas as suas aquisições, a sua capacidade  de utilizá-las em determinada 

situação ela é instável e está sempre em construção. É a análise dos saberes e das 

capacidades utilizadas no exercício profissional, graças às ações de formação contínua, 

ela visa diretamente a elevação das capacidades individuais e das capacidades coletivas.  

Com desenvolvimento profissional pode distinguir formas de 

profissionalização. Portanto a profissionalização intervém diretamente no 

profissionalismo. Hoje o que ocorre com os docentes é que pelo fato de não ser uma 

profissão regulamentada, qualquer indivíduo com conhecimento em determinada área é 

contratado para exercer a função de professor. Fato que não ocorre em outras profissões 

que para serem exercidas é necessário que o profissional tenha um diploma, uma 

habilitação do órgão regulador da profissão para atuar.  Não basta que um indivíduo tenha 

conhecimento e prática na área ele tem que ter habilitação fornecida pelo órgão que 

regulamenta a profissão. A docência é considerada como uma semi-profissão, pois os 

docentes não estão subordinados ao órgão regulador da profissão e sim a uma hierarquia 

escolar e a uma autoridade administrativa, diretores, coordenadores, conselhos, 

governantes, políticas educacionais, que regulamentam e determinam seus atos, 

BOURDONCLE (1991).  Já nas profissões regulamentadas os atos profissionais podem 

se pautar pela criatividade e pelo saber, seus atos são individuais e responde pelos atos 

diante seus pares. Nos docentes não possuímos um código de ética um manual de 

regulamento ou normas a serem seguidas, cada um de forma individual realiza seu 

trabalho de acordo com seu entendimento com a imposição dos gestores escolares.  

  Para que chegue a uma profissionalização da carreira docente é necessário 

que se crie desde a formação do docente uma consciência coletiva do que vem a ser a 

profissionalização e a importância dela para os docentes. Pois os indivíduos para exercer 

a docência terão de ter qualificações e saberem específicos. A profissionalização trás  
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além   de uma legitimação profissional um  melhor status social. As pesquisas de 

sociologia mostram que um oficio, ou seja, uma semi-profissão se profissionaliza quando 

seus atores constroem uma base de saberes profissionais específicos, LAMY (2003). 

Estes saberes específicos serão determinados e verificados por seus pares, o que levará 

certamente a uma maior autonomia dos docentes.Em muitos casos nos estamos apoiados 

na idéia que na prática em sala de aula temos uma certa autonomia ou poder de agir 

conforme  nos convém ou seja de maneira individual pois,  a relação aluno/professor se 

da de maneira direta e restrita durante as aulas. Porém e justamente esta autonomia um 

ato anti profissional, pois cada docente age de forma individual e sem um fundamento 

comum que é apoiado por seus pares e portanto legitimado. Este individualismo leva 

diretamente a um esvaziamento de um corpo coletivo enquanto profissionais docentes 

que pertencem a uma mesma categoria, ROLDÃO (2005). 

Profissionalizar o ensino  significa considerar a docência como uma 

atividade intelectual de alto nível que requer  saberes profissionais  que possuem uma 

base de saberes científicos e específicos e  possuem também  um código que regulamenta 

as suas ações.  

2.3 A formação docente 

A formação docente tem sido  negligenciada com os cursos de curta duração 

que visam somente suprir as necessidades do mercado e que em muitas instituições de 

ensino não tem nenhuma preocupação com a qualidade do ensino oferecido. O reflexo 

disso pode ser notado nas escolas onde é comum nos depararmos com profissionais 

recém formados e despreparados para lidar com a realidade escolar, assustados com as 

questões que atingem o cotidiano. O conhecimento em educação vem aumentando ao 

longo do tempo em quantidade e qualidade, portanto não pode ser negligenciados na 

formação, o ato educativo é assim complexo e exige uma formação mais completa  e um 

orientação analítica e crítica, LAMY (2003). 

Para melhorar a formação dos docentes a que se pensar na complexidade de 

fatores que interferem nesta formação como: a cultura das instituições educativas, a 

comunicação entre o professorado, a complexidade das interações da realidade, os estilos 

de liderança escolar, as relações e a compreensão por parte da comunidade escolar, as 

relações e os sistemas de apoio da comunidade profissional. Muitas escolas de formação 

docente têm como modelo uma formação tradicional que não leva em conta o diálogo e  
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cooperação entre as pessoas. Estas escolas transmitem aos alunos conteúdos e se 

esquecem do emocional dos futuros docentes que por sua vez irão reproduzir em seu 

cotidiano  profissional o mesmo modelo em que foram formados. Não é possível mudar a 

educação sem modificar os procedimentos mediante os quais se forma o professorado. É 

necessário que se  promova uma   formação que facilite a reflexão e a intuição, fazendo 

com que os professores  se tornem melhores planejadores/gestores do ensino-

aprendizagem e agentes sociais capazes de intervir também nos complexos sistemas 

éticos e políticos que compõem a estrutura social e de trabalho, IMBERÓ (2009). O 

formador docente deve levar os futuros docentes a terem  uma postura reflexiva  para 

criar espaços de formação, inovação ou pesquisa para poder ajudar  a analisar os 

obstáculos individuais ou coletivos  que o eles  encontrão. O formador deve ser um ser 

aberto ao diálogo, a escuta e  ao acolhimento  dos docentes. 

Com o intuito de promover intervenções e reformular algumas práticas 

docentes  por exemplo que já estão atuando nas escolas   são criados  cursos denominados 

educação continuada.  Os docentes são induzidos a buscar esta formação continuada 

muitas vezes por vários motivos além da busca de qualificação, como por exemplo: 

ascensão salarial, bônus ou imposição da direção. Porém para esta formação alcance seu 

objetivo ela  não deve ser motivada por questões alheias ao interesse dos docentes, ela 

deve ser criada e pensada para buscar se situar na real necessidade do docente, partindo 

da  identificação de problemas que ocorrem nas salas de aula, possibilitando  a ampliação 

do conhecimento através do estudo e reflexões, BASSO (1998).  O fato de a formação 

continuada ocorrer de maneira dissociada da realidade do docente leva ao pouco 

aproveitamento e certa rejeição por parte dos docentes.  

Portanto, entende-se que a formação é algo inacabado é deve ser buscada 

pelos docentes em todas as fases de sua carreira e também  ser facilitada e incentivada 

pelas autoridades escolares e políticas a fim de melhorar a qualidade do  ensino.  Somente 

professores bem  formados e qualificados  são capazes de motivar,  qualificar e incentivar  

seus alunos.  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:   

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que perpassou a revisão bibliográfica e os clássicos 

que discutem o tema, tendo em vista a recuperação e a análise da produção sobre o 

trabalho docente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para que o ensino no Brasil consiga atingir seus objetivos de formar um 

profissional competente e cidadãos críticos e autônomos é necessário que os docentes 

tomem consciência dos desafios que eles terão de enfrentar. São alguns destes desafios: 

acabar com as situações que levam a precarização trabalho docente, conseguir  a  

profissionalização e melhorar a formação dos docente.  

Para diminuir ou mesmo acabar com as condições que levam à precarização 

do trabalho docente é necessário criar condições adequadas para que, tanto docentes 

como alunos possam realizar de forma confortável e satisfatória suas atividades de 

aprendizagem. Os docentes devem ter condições mais dignas de trabalho como, por 

exemplo: salas de aulas com número adequado de alunos, instalações físicas em bom 

estado de conservação, melhores salários, estabilidade profissional, maior   participação  

nos projetos e planos de ensino. 

A profissionalização da carreira docente também é um instrumento de 

melhoria do ensino, pois os docentes passarão a ter seus direitos e deveres 

regulamentados por uma legislação específica elaborada e fiscalizada por seus pares. Eles 

deixarão de estar submetidos unicamente  as vontades e  determinações políticas e 

hierárquicas. Passando a controlar os seus atos e direcionar sua formação de acordo com 

as regras estabelecidas para a sua profissão.  

E, finalmente melhorar a formação quer seja inicial ou continuada dos 

docentes é um mecanismo eficaz para se melhor o ensino pois somente profissionais bem 

qualificados  e preparados são capazes de  formar alunos  os que desejamos.  
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A CONTRIBUIÇÃO DA PEDAGOGIA SOCIALISTA DE MOISEY PISTRAK 

PARA O DEBATE SOBRE CURRÍCULO INTEGRADO NOS INSTITUTOS 

FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Ricardo Golovaty, IFG65 

 

1 Introdução 

O trabalho proposto ao GT Educação Básica, Trabalho e Formação Docente é 

resultado de duas atividades do NEPSES, Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Sociologia, Educação e Sociedade, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás (IFG), campus Goiânia. A pesquisa sobre Pistrak compõe parte do 

projeto intitulado Heranças da Revolução Russa cem anos depois: historiografia, 

violência, educação, iniciado no presente ano, cujos trabalhos se dão num grupo de 

estudos com docentes e discentes sobre tais temas, e uma pesquisa de PIBIC-EM, do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio, com apoio 

do CNPq. A pesquisa sobre concepções de educação, escolarização, profissionalização e 

questões sociais e políticas, de discentes do IFG campus Goiânia, intitulada 

Representações e Práticas sobre Educação e Educação Profissional de Discentes do 

IFG campus Goiânia: quais possibilidades para a politecnia no ensino médio 

integrado?, também foi realizada, no mesmo programa e modalidade (PIBIC-EM), 

entre agosto de 2015 e julho de 2016. As duas investigações se deram na linha de 

pesquisa Politecnia, Educação Profissional e Currículo, cuja proposta visa consolidar 

debates e práticas de ensino a partir da noção de politecnia, entendida como umas das 

identidades políticas e pedagógicas dos Institutos Federais, e do IFG, que são disputadas 

na sociedade. 

A linha de pesquisa Politecnia, Educação Profissional e Currículo tem como 

suporte teórico e metodológico a Sociologia da Educação e a Sociologia do Trabalho, 

com vistas ao rompimento de suas divisas, consolidando pesquisas que tomem como 

campo de investigação o cotidiano do IFG, perscrutando as relações sociais e políticas 

de seus distintos atores diante da educação profissional e das relações sociais de 

produção, ao encontro da articulação entre pesquisa e ação política no interior da 

instituição e da sociedade. Os estudos desta linha de pesquisa fomentam debates 
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teóricos e metodológicos sobre tais noções, caminhando da tradição socialista do século 

XIX (MARX, BAKUNIN) a encontro de autores do século XX (GRAMSCI, PISTRAK, 

SHULGIN, SAVIANI, NOSELLA, TRAGTENBERG, ROSSI, FREITAS, VIANA). 

Os problemas geradores da linha buscam na noção de politecnia a sua matriz conceitual 

(no interior da categoria totalidade), entendendo que o currículo integrado é espaço 

privilegiado para sua concretização na educação profissional. Nesse sentido, como 

ressaltado em parte da reflexão aqui apresentada, as formas pelas quais a noção de 

politecnia é, ou não, conhecida e entendida pelos sujeitos da educação profissional 

torna-se central, pois consideramos problema político e pedagógico os caminhos 

institucionais pelos quais ela perde sua dimensão de crítica radical da sociedade 

capitalista, adquirindo novas semânticas, sobretudo quando legitimadas como 

prerrogativa do Estado, em detrimento da tradição revolucionária da qual faz parte. 

Sabemos que o Estado, como regularizador das relações sociais do modo de produção 

capitalista, procura concretizar, quanto à educação profissional, uma perspectiva de 

conciliação de classes, consolidando um formato de educação profissional subalterno, 

seja em sua expressão pelo Sistema S, seja como política estatal – no caso em questão, 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

Situamos este trabalho como mais uma reflexão e ação, iniciadas no ano de 

2010, quando o concurso público de provas e títulos, para ingresso como docente de 

Ciências Sociais do IFG, nos levou ao estudo do ponto Trabalho e politecnia na 

tradição marxista. O envolvimento epistêmico e político com tal tradição, e com a 

instituição, sintetiza nossa postura e trajetória aqui expressas.   

 

1.1 Objetivos 

São dois os nossos objetivos. E se encontram articulados pelos resultados das 

duas pesquisas apresentadas na seção anterior.   

O primeiro objetivo consiste na realização de uma reflexão crítica sobre a 

Pedagogia Socialista de Moisey Pistrak (1888-1937), em seu tempo e no nosso tempo, 

com a intenção de levantarmos suas contribuições e limitações, para, objetivo segundo, 

explorarmos um caminho de análise e proposta curricular nos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), que leve em consideração tanto os perfis do seu 

alunado do ensino médio, quanto os perfis dos movimentos estudantis que vieram à tona 

nos últimos anos no Brasil, em nome do que entendemos por politecnia ou escola 

politécnica.  
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2 Referencial Teórico 

Nosso debate teórico não possui separação entre sujeito e objeto. Essa separação 

é produto da epistemologia burguesa, ou seja, da ideologia (falsa consciência 

sistematizada), da “neutralidade”. Ela é parte das estratégias de legitimação da 

hegemonia da burguesia. Nos entendemos como parte da uma tradição de estudos e 

lutas sociais da qual o marxismo se apresenta como expressão teórica da luta de classes, 

ou seja, como teoria fomentada pela prática revolucionária, a partir do ponto de vista do 

proletariado revolucionário – portanto, não há separação entre sujeito e objeto. Neste 

sentido, situamos esse trabalho como contribuição à Pedagogia socialista. Freitas 

(2015, p.7), a define como  

(...) um espaço de associação e de teorização de práticas educativas 

protagonizadas pelos trabalhadores ao redor do mundo e conduzidas (na 

teoria e na prática), desde os seus objetivos de classe, para a construção de 

novas relações sociais de caráter socialista.  

A Pedagogia socialista constitui significativo campo de autores e obras que 

procuraram pontuar aspectos centrais da prática educacional tomando como centro a 

escola e a luta de classes, elencando, a partir das tradições marxista e anarquista, as 

formas da dominação de classe na escolarização, pela divisão social do trabalho, bem 

como o lugar estratégico da escola para trabalhadores na organização das lutas 

revolucionárias. No que tange aos limites deste trabalho, abordaremos nesta seção as 

contribuições de MARX (2003), e BAKUNIN (2003). Ambos como pontos de partida, 

para chegarmos a Pistrak e à sociedade contemporânea, isto é, para discutirmos o 

currículo integrado nos Institutos Federais.  

Do debate sobre as relações entre escolarização, prática educativa, divisão social 

do trabalho e relações sociais de produção no modo de produção capitalista, destacam-

se nossas determinações, possibilidades, caminhos de luta. As formas que as relações 

sociais de produção impõem à escolarização, ou seja, que os sistemas escolares 

reproduzem a divisão social do trabalho, sobretudo, a separação entre trabalho físico e 

trabalho intelectual, dirigentes e dirigidos. Em paralelo à relação escola e divisão social 

do trabalho, se encontra o reconhecimento da ciência como força produtiva, e a 

necessidade estratégica de sua apropriação pelos trabalhadores.  

Partindo das possibilidades de educação como emancipação da classe 

trabalhadora, encontramos as propostas de integração entre trabalho e educação. O 

trabalho como princípio educativo, como elemento que permite o conhecimento 
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propedêutico e prático da ciência e da tecnologia como forças produtivas. Uma 

compreensão mais totalizante da sociedade capitalista – e dos homens sobre si mesmos: 

compreensão das técnicas produtivas com as relações sociais de produção, as formas 

pelas quais as mercadorias são produzidas e o problema do trabalho alienado. Quanto às 

tensões entre formação integral e formação profissionalizante, há o reconhecimento da 

predominância da escolarização como preparação de força de trabalho especializada na 

sociedade capitalista, e o horizonte revolucionário da escolarização numa sociedade 

emancipada, sendo o trabalho como princípio educativo um dos caminhos ao homem 

integral (ao seu desenvolvimento intelectual, moral e físico).   

Importante assinalar que tais propostas não deixam de refletir sobre suas 

limitações, sobre o peso relativo da escolarização no interior dos caminhos possíveis da 

luta de classes, ou das possibilidades concretas aos aspectos revolucionários da escola 

na sociedade capitalista. A noção de politecnia articula essas duas dimensões. Ela 

permite tanto a crítica da escola que temos, quanto a abertura à escola que queremos, no 

caso, a escola do proletariado revolucionário.  

A noção de politecnia possui trajetória nos debates sobre educação profissional e 

ensino médio no Brasil, ao menos desde os anos 1980 (FRIGOTTO, 1988; SAVIANI, 

1989) e anos 1990 (MACHADO, 1991; RODRIGUES, 1998; PIZZI, 2002). 

Contemporaneamente, a noção retorna ao debate nos anos 2000, com novos diálogos e 

disputas, práticas e contribuições (SAVIANI, 2003; NOSELLA, 2007, 2011, 2015). A 

obra “Caminhos da politecnia” (2016), recentemente publicada pela Escola Politécnica 

de Saúde Joaquim Venâncio, instituição cuja gênese e protagonismo sobre politecnia, 

no país, remonta justamente aos anos 1980, proporciona uma bela síntese dessa 

trajetória. Não podemos resenhar o “estado da arte” desse debate, de um lado, por 

motivo de espaço. A título de ilustração e definição geral, sem as linhas de força que 

permeiam o atual momento, temos na posição de RODRIGUES (2008), uma excelente 

síntese, no que tange à três dimensões da educação politécnica ou politecnia, quais 

sejam, a primeira, infraestrutural, que consiste em “estratégias de formação humana, 

com base nos modernos processos de trabalho, que apontem para uma reapropriação 

do domínio do trabalho”, a segunda, socialista, de “profunda ruptura com o projeto de 

educação profissional e, fundamentalmente, com o projeto de formação humana postos 

pela sociedade burguesa” e, por fim, a dimensão pedagógica, que objetiva “romper 

com a profissionalização estreita, por um lado, e com uma educação geral e 
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propedêutica, livresca e descolada do mundo do trabalho, por outro.” (RODRIGUES, 

2008, p.172-173).  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Percorremos duas frentes de pesquisa. A primeira frente, de articulação entre o 

olhar histórico e o olhar sociológico, para o estudo de Pistrak e suas contribuições ao 

debate sobre trabalho, educação e movimentos estudantis. Neste sentido, quanto ao 

olhar histórico, a análise crítica da conjuntura política e econômica na qual Pistrak 

produziu as obras “Fundamentos da Escola do Trabalho”, de 1924, e “Ensaios sobre a 

escola politécnica”, de 1929, para que não se caia num olhar ingênuo ou anacrônico 

sobre o autor. Quanto ao olhar sociológico, uma reflexão sobre as relações entre 

estrutura social, instituição escolar, educação profissional e currículo integrado, para um 

adequado mapeamento das forças que disputam os Institutos Federais no Brasil 

contemporâneo, quanto às possibilidades de luta para um currículo fundamentado na 

tradição da Pedagogia Socialista e da escola politécnica. A primeira frente realizou uma 

leitura das duas obras de Pistrak, acima mencionadas, as entendendo tanto como matriz 

teórica e prática da Pedagogia socialista, quanto documentos históricos reveladores dos 

processos, disputas, contradições e determinações que o debate e práticas sobre 

educação politécnica enfrentou entre 1917-1930, na sociedade russa. O recorte 1917-

1930 se justificou tanto pelos anos de elaboração e publicação das duas obras do autor – 

1924 e 1929 –, quanto pela trajetória revolucionária marcada pelo próprio desencadear 

da revolução, fevereiro e outubro de 1917, as ações na Grande Guerra e na guerra civil 

(as tentativas de restauração e contrarrevolução), a lida com a fome e dificuldades de 

toda ordem, que vão desembocar na Nova Política Econômica, NEP, bem como nos 

Planos Quinquenais e no chamado “socialismo num só país”. Com apoio de bibliografia 

selecionada sobre a revolução russa, procuramos então situar Moisey Pistrak no 

momento de redação de suas obras, bem como entende-lo como representante de uma 

tradição de debates e estudos da Pedagogia socialista de que foi, ao mesmo tempo, 

herdeiro, testador e testamentário.  

Na segunda frente, com apoio de resultados de pesquisa quantitativa sobre 

trabalho, política e educação profissional, realizada com discentes de Cursos Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio, do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia, 

encaminhamos uma crítica ao atual formato do currículo integrado da instituição, bem 

como, realizamos apontamentos e propostas para a construção de um novo modelo, 
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levando em consideração os perfis dos estudantes do campus, dentro de um balanço das 

disputas que se apresentaram e se apresentam no cotidiano da instituição, decorrentes 

das ocupações estudantis realizadas no ano de 2016. 

Nossa amostra dos discentes do IFG campus Goiânia, conferiu preferência ao 

público dos terceiros anos, ou seja, o penúltimo ano letivo de algumas das 

especializações profissionais de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. O IFG 

campus Goiânia possui sete habilitações profissionais desta modalidade: Controle 

Ambiental, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Instrumento Musical, Mineração e 

Telecomunicações. O terceiro ano é o último no qual há presença significativa das 

disciplinas do núcleo comum (Ensino Médio propedêutico). Já o quarto ano centraliza 

as disciplinas da habilitação profissional, que também são ministradas desde o primeiro 

ano dos cursos. A escolha de cursos, e a aplicação dos questionários fechados, foi 

realizada com contribuição de docentes, nossos colegas de trabalho em Sociologia (I, II 

e III), que disponibilizaram parte de seus horários de aula.  

O critério central para a seleção de terceiros anos (sendo a única exceção uma 

turma de segundo ano), foi o pressuposto de que tais estudantes vivenciaram bom tempo 

no cotidiano do campus e da educação profissional. As suas representações são 

acumulações de experiências, não apenas percepções recentes sobre a instituição ou 

primeiros momentos nela.  

Os questionários foram organizados em quatro eixos: a) Perfil 

Socioeconômico; b) Representações e Práticas sobre Política e Sociedade; c) Ensino 

Médio Integrado e Trabalho e d) Cotidiano no campus Goiânia. Esses questionários 

foram transferidos pela estudante bolsista para o software SPSS-IBM. Ele nos permitiu 

uma série de reflexões a partir das frequências de respostas em cada questão, bem como 

o cruzamento entre questões, representando perfis específicos de posturas sobre 

educação e educação profissional, vida cotidiana no campus e questões sociais em geral. 

Houve, ainda, um momento de conversa – grupo focal – com alguns estudantes (cinco 

alunos de três habilitações diferentes), para que pudéssemos retirar dúvidas sobre os 

dados levantados, bem como testarmos algumas hipóteses elaboradas a partir dos 

mesmos.   

 

4 Resultados 

O quadro abaixo representa uma síntese da Pedagogia socialista de Pistrak. A 

coluna da esquerda representa seus conceitos e propostas para a prática escolar. Na 
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coluna direita estão aspectos estruturais da sociedade russa e da conjuntura 

internacional, aos quais a escola politécnica desempenharia o papel de leitura e 

intervenção. 

Quadro 1. Síntese da Pedagogia socialista de Pistrak 

ESCOLA SOCIEDADE 

Atualidade e período de transição Revolução Russa x Imperialismo 

Currículo pelos complexos Realidade como totalidade e dialética marxista 

Politecnia (formação integral) Quadros técnicos e científicos 

Trabalho socialmente necessário Estado soviético/Ditadura do Proletariado 

Organização científica do trabalho Planejamento/NEP/Plano quinquenal 

Auto-organização escolar Organização política, Juventude Comunista 

Escolas urbanas Mais um dos agentes culturais da revolução 

Escolas rurais Protagonismo cultural entre os camponeses 

 

Pistrak elabora sua Pedagogia socialista como mediação entre escolarização, 

sociedade e ação política. A noção de período de transição remete a posicionamentos 

anteriores e contemporâneos ao processo revolucionário de 1917. Ela teve origem nos 

debates do campo socialista, sobre os perfis da sociedade pós-revolucionária, sobretudo, 

quanto ao “que fazer” com o Estado. Como se trata de um longo e intenso problema, 

podemos, no que tange aos limites desse trabalho, apontar o protagonismo ou 

hegemonia de Lenin tocando tal discussão, sobretudo, pela publicação da obra “O 

Estado e a Revolução”, em 1917. Lenin (1979), se posiciona sobre o declínio 

progressivo do Estado burguês (ou autocrático, no caso russo) e suas instituições e 

funções, ao longo da revolução, no que entendeu como expressão da ditadura do 

proletariado, qual seja, a tomada de poder pelos trabalhadores e a reorganização de sua 

administração, pela necessidade de manutenção de determinadas funções estatais. O 

processo de abolição do Estado se daria progressivamente, alcançando a sociedade 

futura, quando do rompimento da divisão social do trabalho do modo de produção 

capitalista, via superação das contradições entre trabalho físico e intelectual, 

dirigentes/dirigidos, planejadores/executores. Essa interpretação da transição – 

propriamente leninista, não marxiana – confere à educação a função de construção de 

novos homens e trabalhadores, ou seja, a noção de atualidade, elaborada por Pistrak, vai 

ao enfrentamento dos desafios do período de transição, qual seja, o diálogo com as 

dificuldades, desafios e diretrizes da sociedade russa ou soviética, diante do 

Imperialismo e da necessária revolução mundial do proletariado. A atualidade se dá na 

mediação da escola com a sociedade. A escola dialoga com o presente e prepara os 

homens do futuro, pela aposta de que, ao formar aquele que sabe e que age, que planeja 
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e executa, contribui para a ruptura das relações de poder do Estado. A superação da 

dominação via burocracia, alçando progressivamente todos os membros da sociedade à 

administração da produção, leva à sociedade sem Estado ou comunismo. 

Quanto ao currículo pelos complexos, a mediação escola-sociedade se dá na 

construção dos saberes escolares e das ciências pela categoria totalidade e dialética 

marxista. O currículo pelos complexos objetiva o conhecimento das determinações da 

realidade natural e social, via trabalho como princípio educativo. Sendo o trabalho a 

atividade criativa de transformação da natureza e dos homens, o princípio pelo qual se 

constrói a escola do presente e do futuro, para o domínio das ciências e da organização 

social, a politecnia ou ensino politécnico direciona a formação via trabalho pelo 

domínio das diferentes técnicas e saberes que são aplicados nos principais ramos da 

produção. O desafio posto pela politecnia conduz ao domínio da ciência como força 

produtiva, com a formação de quadros técnicos e científicos que saibam planejar e 

executar. A escola politécnica não desenvolveria especializações profissionais estreitas. 

Não se trataria, portanto, de educação profissionalizante, via especialização unilinear, 

reprodutora da divisão social do trabalho do modo de produção capitalista. Trata-se, 

pelo contrário, da formação integral.  

A noção de politecnia chocou-se com os imperativos colocados pelas diretrizes 

da NEP e dos planos quinquenais, ou seja, pela necessidade de formação rápida para a 

ampliação de técnicos da indústria e da agricultura para acumulação de capital e 

modernização acelerada. Encontra-se aqui, portanto, um núcleo de tensão na proposta 

de Pistrak, ou uma contradição entre a sua pedagogia e as prerrogativas do Estado 

soviético. Uma derivação dessa contradição se apresenta no que entendeu por trabalho 

socialmente necessário: as atividades educacionais e políticas que mediariam e 

construiriam a nova sociedade. O trabalho socialmente necessário remete à 

incorporação das atividades produtivas e políticas como lugares de concretização do 

aprendizado científico e social. A mediação escola/sociedade, realiza-se pelo trabalho 

concreto dos estudantes, seja na produção (industrial ou agrícola), seja nas tarefas do 

proletariado revolucionário (via grupos de pioneiros e juventude comunista). Daí a 

presença da Organização Científica do Trabalho na pedagogia de Pistrak, 

caracterizando essa tensão e a direcionando para as determinações do capitalismo de 

Estado soviético. Ora, a utilização de estudantes para o trabalho produtivo remete à 

concretização dessa atividade como trabalho especializado e alienado. 
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O contorno que Pistrak procurou à tal impasse se apresenta na auto-organização 

escolar. O objetivo de formar dirigentes aparece no cotidiano escolar pelo protagonismo 

estudantil nas atividades da instituição, desde pormenores cotidianos como as regras de 

convivência e disciplina, caminhando da manutenção física do espaço (trabalho 

improdutivo e trabalho socialmente necessário) à construção das atividades de ensino, 

como aprendizado de convivência e cooperação, de protagonismo político e obediência 

ao coletivo: integração autônoma à sociedade. O papel conferido aos destacamentos de 

pioneiros (organizações políticas das crianças) e às Juventude Comunista ganha sentido 

nesse contexto.  

Seguindo nas mediações entre escola e sociedade, Pistrak entendia que as 

escolas urbanas compunham mais uma dentre as demais instituições destinadas à 

propaganda e à expansão da revolução, supondo que a vida nas cidades conferia maior 

abertura à revolução, além de possuírem outras instituições dedicadas à sua expansão e 

propaganda. Já nas escolas rurais, devido ao isolamento dos campos e tradições dos 

camponeses, haveria a missão e a chance de protagonismo cultural do processo 

revolucionário. Apostava que o fato dos filhos de camponeses possuírem contato mais 

concreto com o trabalho agrícola, pois o realizavam na divisão familiar do trabalho, 

faria com que, ao conhecerem métodos produtivos mais modernos na escola politécnica, 

os levariam a suas famílias, o que desencadearia o avanço do aspecto técnico da 

produção e, com este, o convencimento dos benefícios e, porventura, das ações do 

Estado soviético e/ou Partido bolchevique. Pistrak argumentava, ainda, que essa relação 

orgânica com o trabalho na cultura dos camponeses poderia potencializar as escolas 

politécnicas do campo em relação às das cidades.  

Esboçado o quadro de síntese da Pedagogia socialista de Pistrak, passemos à 

exploração de suas contradições e limitações, potencializadas pela adesão ao leninismo. 

Entendemos que tais contradições demarcam as posições que a classe intelectual foi 

chamada a desempenhar no interior da luta de classes ao longo dos anos 1917-1930 na 

sociedade russa: apoio à classe burocrática, aos quadros e diretrizes do Partido 

bolchevique e Lenin. Neste sentido, apontamos cinco contradições ou impasses na 

Pedagogia socialista de Pistrak:  

● A adesão à tese leninista da eliminação progressiva do Estado. A tese da eliminação 

progressiva do Estado conduz à formação de quadros dirigentes e a suposição da 

inserção progressiva da classe trabalhadora às questões e decisões da sociedade. Ora, no 

processo da revolução russa, ressalvadas as determinações vivenciadas – 
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contrarrevoluções, fome, economia de guerra, resistências de trabalhadores e 

camponeses – o centro do impasse continua. A tese da eliminação progressiva do 

Estado permitiu o fortalecimento da classe burocrática e do capitalismo de Estado.  

● A contradição entre politecnia como quebra da divisão do trabalho (intelectual/físico, 

dirigente/dirigido, gestor/produtor) e as diretrizes da NEP e dos Planos quinquenais, ou 

seja, o deslize e o não enfrentamento desta contradição no planejamento da nova escola 

soviética, diluindo a radicalidade da própria noção.  

● A adesão ao taylorismo. A Organização Científica do Trabalho, síntese das relações 

sociais de produção e da divisão social do trabalho do modo de produção capitalista na 

organização e no centro do currículo escolar soviético (o papel da manutenção do 

trabalho alienado e do mais-valor na sociedade soviética). Acrescente-se, toda a carga 

moralizante que tal modo de racionalização pressupõe, no caso, a obediência ao regime 

e ao capitalismo de Estado.  

● A auto-organização da escola e da comunidade a partir das diretrizes do Partido 

bolchevique, pela centralidade conferida a órgãos do Partido, no caso, os grupos de 

pioneiros e a Juventude Comunista. A auto-organização, princípio de aprendizado da 

autonomia e da cooperação sem amarras burocráticas e hierarquias sofre um freio com 

as instâncias do Partido bolchevique, tanto do papel cultural, de propaganda, quanto das 

formas organizacionais.  

● A ilusão ou auto-ilusão do “Estado operário”. A ideologia de que o capitalismo de 

Estado seria expressão do proletariado revolucionário e da gestão proletária da 

sociedade. 

Tomando essas cinco contradições ou impasses, entendemos que Pistrak, 

enquanto intelectual, atuou de forma ambígua e/ou alinhada à dominação de classe, 

portanto, como fração dominada da classe dominante ou classe auxiliar à classe 

dominante, como membro da classe intelectual resignado como auxiliar da classe 

burocrática ou intelligentsia bolchevique.  

Contanto que ocorram adesões, não ditos e equívocos em Pistrak, podemos 

selecionar e refletir a partir de elementos interessantes de sua Pedagogia socialista.
66

 

Diante das heranças do autor, não podemos deixar de pensar nas relações entre 

                                                             
66 Entre esses elementos interessantes, não exploramos, por motivo de espaço e momento de nossa 

pesquisa, todo o debate levantado por Pistrak sobre as dificuldades de elaboração, sistematização e 

concretização do currículo escolar pelos “complexos”, ou seja, a tentativa de construção de um currículo 

escolar de matriz marxista. Freitas (2013) apresenta um estudo sobre o assunto.  

 



315 
 

escolarização e divisão social do trabalho, bem como na ciência como força produtiva 

e na necessidade estratégica de seu conhecimento pelo proletariado contemporâneo. 

Não podemos abrir mão do objetivo de uma educação que permita a integração entre 

desenvolvimento físico e desenvolvimento intelectual para a quebra das contradições 

entre trabalho predominantemente físico e trabalho predominantemente intelectual, 

entre dirigentes das relações de produção e trabalho alienado. Entretanto, o horizonte 

contemporâneo aponta pela intensificação dessa dualidade, com os modelos que o 

capitalismo projeta para a educação básica, a mercantilizando e desfigurando como 

direito social. A atual Reforma do Ensino Médio no Brasil traz esses elementos e 

reproduz a histórica tensão entre formação propedêutica e formação profissionalizante, 

enfatizando a segunda aos filhos dos trabalhadores, e a primeira, aos herdeiros das 

classes dominantes.  

Ao refletirmos a partir das tradições da Pedagogia socialista sobre a limitação 

estrutural dos aspectos progressistas da escola na sociedade capitalista precisamos 

descortinar, para além dos seus muros, e também no interior dos mesmos, elementos da 

sociabilidade juvenil que apontam para formas de consciência da totalidade social e 

anseios ou ideais revolucionários. 

A partir desse quadro, as noções que Pistrak trabalhou como “atualidade”, 

“complexos” e “auto-organização”, bem como o trabalho como princípio educativo, 

para o entendimento totalizante da sociedade capitalista, surgem como noções que 

podem ser apropriadas por uma práxis revolucionária de trabalhadores da educação e 

estudantes.  

Em nossa experiência no Instituto Federal de Goiás vivenciamos o crescimento e 

amadurecimento intelectual, científico e político dos jovens estudantes da modalidade 

Técnico Integrado ao Ensino Médio. Apesar da diluição da criticidade da tradição 

politécnica, em nome da instrumentalização do currículo e do elogio à formação da 

força de trabalho especializada, ainda se apresentam, com o currículo integrado 

(formalmente articulado) entre matriz propedêutica e profissional, uma série de 

possibilidades à crítica das relações sociais de produção no modo de produção 

capitalista.  

 Em pesquisa quantitativa (questionários) e qualitativa (grupo focal), observamos 

como jovens vivenciam a escola como espaço de sociabilidade importantíssimo para 

revisões de valores e experiências políticas. A pesquisa demonstrou que quando a escola 

permite espaços de liberdade de ação e manifestação, os estudantes as utilizam como 
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lugares de amadurecimento político e científico. Não se trata aqui de sintetizarmos 

todos os resultados da pesquisa, mas de levantarmos alguns aspectos que encontramos 

que articulam com os pontos ressaltados a partir de Pistrak.  

 Quando questionados, num elenco de dez características do campus
67

, quais 

mais lhes agradavam em 1°, 2° e 3° lugar, a escala que obtivemos foi: para o 1° lugar, 

36,6% para “Maior qualidade de ensino em relação às outras escolas públicas de 

Goiânia”; 17,8% para “Liberdade de ir e vir”; 9,9% para “Liberdade de expressão 

(comportamentos, crenças, valores)” e 9,9% para “O Ensino Médio ser na modalidade 

Técnico Integrado”. Quanto ao 2° lugar, o resultado foi: 18,8% para “O Ensino Médio 

ser na modalidade Técnico Integrado”; 14,9% para “Professores com mestrado e 

doutorado”; 13,9% para “Liberdade de ir e vir” e 11,9% para “Liberdade de expressão 

(comportamentos, crenças, valores)”. As três primeiras características do 3° lugar 

foram: 16,8% para “Convivência com a diversidade social (crenças, valores, 

sexualidades)”; 14,9% para “Liberdade de ir e vir” e 13,9% para “Maior qualidade de 

ensino em relação às outras escolas públicas de Goiânia”. Esses resultados apontam 

para a importância da escola como espaço de sociabilidade e de formação política da 

juventude quando a instituição possui uma gestão com certo distanciamento à tradição 

dos rigores burocráticos e vigilâncias cotidianas. 

Ao lado desses resultados podemos refletir sobre as ocupações de escolas dos 

anos de 2015 e 2016 em diversos estados do país. Estamos diante de novas práticas de 

luta social que são disputadas no interior da própria juventude
68

 e se desenrolam 

mediante tensões entre as formas tradicionais e emergentes de organização. Os 

trabalhadores da educação e estudantes que estão presentes cotidianamente nas escolas e 

que objetivam uma articulação e fortalecimento entre a instituição e as formas de 

“movimentos secundaristas” que criaram resistências à projetos do Estado entre 2015 e 

                                                             
67 Os dez itens que constaram, nesta ordem, no questionário, foram: Maior qualidade de ensino em 

relação às outras escolas públicas de Goiânia; O Ensino Médio ser na modalidade Técnico Integrado; 

Possibilidade de realizar Iniciação Científica; Ter um bom desempenho no Enem; Professores com 

mestrado e doutorado; Professores com boa capacidade de ensino; Liberdade de ir e vir; Liberdade de 

expressão (comportamentos, crenças, valores); Organização e mobilização política dos Coletivos, do 

Grêmio e dos Centros Acadêmicos; Convivência com a diversidade social (crenças, valores, 

sexualidades).  

 
68 Não se trata apenas de disputas entre as entidades consolidadas de organização e mobilização 

estudantil, como UNE, UBES e aquelas ligadas à partidos políticos (as juventudes partidárias). Há, 

sobretudo, as expressões ligadas ao conservadorismo e ao liberalismo e/ou neoliberalismo, que usam 

estrategicamente as redes sociais como formas de arregimentação e publicidade de suas ações, em 

destaque, o Movimento Brasil Livre (MBL). Sintomática a apropriação que o MBL realizou das 

ocupações estudantis, procurando liderar ações de enfrentamento e de crítica à legitimidade delas.   
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2016 (como em São Paulo, Paraná e Goiás, entre outros) devem refletir sobre as 

dinâmicas de espontaneidade, autonomia e autogestão que essas ações promoveram.
69

  

As ocupações estudantis nos Institutos Federais, Universidades e escolas 

públicas em 2016 revelaram como nessas instituições se desenvolvem novas identidades 

estudantis relacionadas à defesa da educação e outras formas de escolarização. Os 

cuidados com o espaço físico, além de expressarem modos elementares de 

sobrevivência nas ocupações (alimentação e higiene) e estratégias de luta política 

(demonstrar à cobertura da imprensa e aos olhares da comunidade que o espaço não está 

sendo depredado ou vandalizado) trouxeram, nas suas programações (aulas, debates, 

apresentações culturais) o desejo de uma nova institucionalidade, de uma escola aberta 

às questões que intrigam os estudantes. Os modos pelos quais organizaram as 

programações trouxeram incômodos aos docentes que estão presos aos tipos 

tradicionais de aulas e distribuição dos conteúdos. As negociações que os ocupantes 

realizaram para aqueles que se dispuseram a contribuir com elas trouxeram à tona os 

filtros utilizados para julgarem os “conteúdos” como válidos. 

A desestabilização promovida pelas ocupações sobre as relações hierárquicas 

entre docentes e estudantes, gestores (burocratas) e alunos, foram muito além dos 

modos tradicionais de crítica (bagunça, faltas recorrentes) e merecem ser estudadas. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Os trabalhadores da educação e estudantes comprometidos com a práxis 

revolucionária precisam refletir sobre essas tensões e sobre os sinais de novas formas de 

luta social que os movimentos sociais ligados às juventudes e as recentes ocupações 

trouxeram. Ao mesmo tempo, precisam construir, ao lado dos mesmos, mecanismos de 

articulação que levem em consideração suas limitações e possíveis cooptações.   

Os ocupantes também estão arriscando virar apenas uma moda, uma 

experiência que passou e foi bonita para todos. Não há luta que não arrisque 

ser derrotada ou ser apenas um marco de carreiras burocráticas. O gestor e 

o burocrata de esquerda sempre olham para as lutas com olhos do passado, 

                                                             
69 “Uma das principais razões das Jornadas de Junho de 2013 terem se dissolvido foi sua incapacidade de 

criar outras coisas para além dos protestos. A exceção dos coletivos autônomos que já estavam em nível 

mais avançado do que o conjunto da população que caiu nas ruas em 2013, aquelas grandes passeatas 

foram incapazes de se reinventar, de criar laços mais profundos nos locais de trabalho, moradia, estudo. 

As lutas autônomas que tomam o cenário político hoje no Brasil devem ter consciência dos limites das 

Jornadas de Junho, mas sobretudo, devem olhar para si mesmas e identificar que é necessário radicalizar 

ainda mais, que é necessário avançar ainda mais, que é necessário galgar mais um patamar e alcançar o 

estágio autogestionário, ou seja, revolucionário.” (MAIA, 2016, p.57)  
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das lutas que os alçaram ou alçarão a postos de comando. Natural que 

achem que toda forma de luta que aparece é uma “moda”. (...) 

Se a identificação com os seus locais constituíram poderoso fator de 

mobilização, a ambiguidade dessa identificação vem sendo 

instrumentalizada para isolar mutuamente os lutadores de diferentes 

instituições. Não faz sentido ter mais identidade com o gestor que reprime a 

luta do que com outros lutadores do mesmo movimento. Mas faz algum 

sentido ter identidade com o gestor que coopta, que incorpora. Essa 

ambiguidade, constituída a partir da engenharia participativa dos conselhos, 

projetos, editais, é o ponto que permite a burocratização interna e a 

posterior recuperação do movimento. (MARXISTA, 2016, s/n° p.) 

 

Apesar das contradições e possibilidades de cooptação, entendemos que é clara a 

disposição de parte da juventude do Ensino Médio e do Ensino Superior para 

enriquecimento intelectual e político, conjugado com formação para o trabalho em 

instituições abertas ao diálogo e novas formas de participação política. Isso não é pouco 

e não é residual, é um campo significativo de luta social que precisamos defender e 

avançar.  

Os sinais estão ao nosso redor:  

Se considerarmos o fenômeno do ponto de vista da escola, do ponto de vista 

pedagógico, perceberemos que se trata de um fato novo na história da 

escola: a “auto-organização”, ou seja, a participação independente, 

coletiva, ativa e criativa da juventude na construção das instituições 

escolares. Verificamos aqui uma antítese total da escola burguesa, 

aparentemente democrática, mas, na realidade, profundamente autoritária 

(...). (PISTRAK, 2011, p.181)  

 

Como trabalhador da educação e intelectual, Pistrak tomou suas posições no 

interior da autonomia relativa que possuía. Parte delas procuramos analisar e criticar.  

E nossas posições: quais são? Quais serão?  

Ao partirmos do atual quadro de Reforma do Ensino Médio, em suas 

consequentes rearticulações entre trabalho e escolarização, bem como dos perfis e ações 

de movimentos estudantis dos últimos dois anos, temos como resultado elementos 

importantes para o debate e estratégias de luta quanto aos papeis dos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia (e da educação profissional e currículo integrado) no 

Brasil contemporâneo, tomando em consideração as contribuições da Pedagogia 

Socialista de Moisey Pistrak, devidamente situadas em seu tempo, e em nosso tempo, 

no que entendemos por politecnia e escola politécnica. 

Dado que a luta de classes se expressa, com as devidas peculiaridades, no 

interior das escolas, não se pode cometer o equívoco de isolá-la das demais estratégias e 

enfrentamentos do bloco revolucionário. Quando apontamos elementos interessantes 

presentes nas representações e práticas dos estudantes pesquisados, os entendemos 
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como parte de um conjunto maior. A luta pela politecnia, que pode avançar para um 

estágio superior, em forma de luta autogestionária, não acredita na fração estatal da 

classe burocrática, e consequentemente, nos gestores dos Institutos Federais, como 

articuladores do processo. Pelo contrário, como ficou evidente em certos momentos das 

ocupações de 2015 e 2016, esses acabam por adotar posturas contrarrevolucionárias ou 

oportunistas (cooptação). Neste sentido, a politecnia não é um mero rearranjo ou 

reforma curricular. A politecnia precisa revolucionar a totalidade de instituição escolar 

com vistas à totalidade da sociedade capitalista.
70

 Uma dessas ações foi sintetizada por 

VIANA (2008, p.45), na definição de luta cultural: 

Uma pedagogia autogestionária seria aquela que tem como projeto a 

autogestão pedagógica (efetiva) e que busca diversas formas de encaminhar a 

autonomização dos alunos e bombardear a burocracia escolar, mas, além 

disso, não abre mão de participar da luta de classes, de propor a autogestão 

social, bem como a pedagógica que lhe acompanha e, assim, realizar a luta 

cultural necessária para a transformação social. Não se trata do professor 

autogestionário ser um doutrinador, mas um orientador, que visa incentivar, 

possibilitar, proporcionar, colaborar, no processo de ampliação da 

consciência correta da realidade. Logo, a pedagogia autogestionária não é 

omissa e nem defende a neutralidade. O professor autogestionário não é 

neutro e faz parte da luta de classes, sendo que sua omissão apenas serviria 

para a reprodução do mundo miserável em que vivemos. 
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AS CONTRADIÇÕES DO TRABALHO PEDAGÓGICO ESCOLAR:  

DIMENSÕES ONTOLÓGICA E FRAGMENTADA DO TRABALHO 
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, UNIOESTE; Jaqueline Bonfim de Souza Lima
72

, UNIOESTE; Thays 

Trindade Maier
73

, UNIOESTE 

 

1 Introdução 

O tema desse texto diz respeito às contradições do trabalho pedagógico escolar a 

partir das dimensões ontológica e fragmentada do trabalho. Esse tema faz parte dos  

fundamentos teóricos que norteiam a pesquisa intitulada “Políticas curriculares para a 

Educação Básica no contexto dos vinte anos da LDBEN 9.394/96: relação público-

privado, concepções e perspectivas”
74

. 

Para esse artigo, consideramos as análises oriundas do estudo teórico sobre a 

categoria trabalho e suas relações com o trabalho pedagógico escolar; assim como 

apresentamos os primeiros indicativos da nossa investigação sobre a relação entre a 

categoria trabalho e as nossas análises sobre os conteúdos das propostas curriculares 

nacionais para o Ensino Fundamental, no período dos vinte anos da LDBEN 9.394/96. 

Justificamos a importância da temática, no sentido de reafirmamos a 

centralidade da categoria trabalho no processo de análise das políticas para a Educação 

Básica, em especial, num momento que se tem anunciado o fim da sua centralidade. 

Com isso,  explicações sobre os fenômenos da educação, são atribuídas aos méritos dos 

sujeitos, isto é, responsabilizando-os pelo seu “fracasso e/ou sucesso” escolar; com isso, 

tem se propagando os argumentos de que são resultados exclusivamente do esforço do 

sujeito; que aprender é uma questão vontade ou falta dela.  
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Tais discursos também culpam as escolas pelo desempenho acadêmicos dos 

estudantes, considerando-as obsoletas, defasadas, de que o currículo escolar é 

engessado, ultrapassado. De fato, escola tem suas responsabilidades e talvez o currículo 

escolar seja rígido, mas, em geral, tais argumentos reafirmam um senso comum, no 

sentido gramsciano, isto é, uma visão acrítica da escola, pois explicam o fenômeno por 

ele mesmo e/ou culpando os sujeitos do processo educacional. 

No entanto, ao considerarmos o trabalho como categoria analítica, 

compreendemos o objeto, no caso do nosso estudo as políticas curriculares para o 

Ensino Fundamental, a partir das contradições que constituem essa categoria.  

Isto nos possibilita compreender que as principais “causas” e “soluções” para a 

fragmentação do conhecimento não têm a sua origem e nem o seu fim no currículo 

escolar; que a fragmentação do trabalho pedagógico escolar não tem causa própria; que 

a minimização da função social da escola à espaço de treinamento para avaliação em 

larga escala, cumpre a sua função predominante na sociedade capitalista, ou seja, se a 

intenção é reduzi-la a um espaço de treinamento para avaliações em larga escala, isso 

corresponde a uma finalidade social que também foi atribuída à escola, finalidade está 

voltada para a conservação da  atual sociedade. 

 

1.1 Objetivos 

O principal objetivo analisar contradições decorrentes das concepções de 

trabalho ontológico e de trabalho fragmentado no tocante às especificidades do trabalho 

pedagógico escolar; 

Relacionar as concepções de trabalho com a análise de algumas orientações 

curriculares nacionais para o Ensino Fundamental, no período dos vinte anos da 

LDBEN 9.394/96. 

 

2 Referencial Teórico 

O sentido etimológico do termo trabalho é originário da palavra em latim 

tripalium que era um instrumento agrícola, também utilizado para torturar escravos. 

Segundo Albornoz (2002, p. 10) “[...] tripalium se vincula ao verbo do latim vulgar 

tripaliare, que significa justamente torturar”. 

Porém, a palavra trabalho apresenta vários significados, essas variações 

ocorrem, basicamente, devido a dois determinantes: momento histórico (modo de 
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produção/economia) e influências culturais-étnicas.  Nessa direção, Albornoz (2002, 

p. 8) aponta algumas variações, tais como: 

 

O grego tem uma palavra para fabricação e outra para esforço, oposto a ócio; 

por outro lado, também apresenta pena, que é próxima de fadiga. O latim 

distingue entre laborare, a ação de labor, e operare, o verbo que corresponde 

a opus, obra. [...]. Em português, apesar de haver labor e trabalho, é possível 

achar na mesma palavra trabalho ambas as significações: a de realizar uma 

obra que te expresse, que dê reconhecimento social e permaneça além da tua 

vida; e a de esforço rotineiro repetitivo, sem liberdade, de resultado 

consumível e incômodo inevitável. 

 

Nas definições apresentadas pela autora, notamos as contradições que termo 

apresenta nas suas variações linguísticas, entretanto, tais variações não estão deslocadas 

das condições pelas quais os homens produzem sua existência
75

. 

Diante do conjunto de variações do termo, nesse texto, destacamos a discussão 

teórica sobre duas dimensões contraditórias do trabalho, a ontológica e a fragmentada
76

.  

Ao tratarmos do sentido ontológico do trabalho partimos do exemplo 

mencionado por Marx (2004) para fazer a distinção entre o trabalho humano, no caso o 

“pior arquiteto”, e o trabalho do animal, “melhor abelha”,  isto é, o homem é capaz de 

planejar o seu trabalho, antes de executá-lo. Por isso, Marx define o processo de 

trabalho humano  

 

[...] em seus elementos simples e abstratos, é atividade dirigida com o fim 

de criar valores-de-uso, de apropriar os elementos naturais às 

necessidades humanas; é condição necessária do intercâmbio material entre 

o homem e a natureza; é a condição natural eterna da vida humana, sem 

depender, portanto, de qualquer forma dessa vida, sendo antes comum a 

todas as suas formas sociais (MARX, 2004, p. 208) [Grifos nossos]. 

 

Diante das definições apresentadas pelo autor, compreendemos que o trabalho é 

uma condição humana que diferencia o homem dos demais animais, pelo fato de o 

homem antecipar no campo das ideias as suas ações antes de realiza-las, pela sua 

capacidade de desenvolver atividades com fins, objetivos e como condição inseparável 

da sua sobrevivência e da sua formação como homem, independentemente da forma de 

sociedade. 
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Os elementos do processo de trabalho, portanto, são assim sistematizados por 

Marx (2004, p. 212), “1) a atividade adequada a um fim, isto é o próprio trabalho; 2) a 

matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho; 3) os meios de trabalho, o 

instrumental de trabalho”. 

Esses elementos do processo de trabalho humano, permitem ao homem mudar a 

sua condição de sobrevivência e mudar a si, com isso,  o trabalho é considerado uma 

condição fundante do ser, ou seja, é a condição ontológica que cria o homem e o 

transforma da sua condição primária de ser biológico para ser social.  

Com base em Luckács, Lessa (2007, p. 24) descreve três esferas ontológicas 

distintas: “a inorgânica, cuja essência é o incessante tornar-se outro mineral; a esfera 

biológica, cuja essência é o repor o mesmo da reprodução da vida; e o ser social, que se 

particulariza pela incessante produção do novo, por meio da transformação do mundo 

que o cerca de maneira conscientemente orientada [...]”. 

O trabalho que constitui o ser social, a terceira esfera ontológica do homem, está 

diretamente relacionado com o processo de conhecer, de produzir conhecimento, de 

refletir, de planejar, isto é, o trabalho cria e demanda um processo de formação humana, 

um processo educacional. Sendo assim, o trabalho tem um princípio que é educativo. 

Pois, 

 

O conceito do equilíbrio entre ordem social e ordem natural com base no 

trabalho, na atividade teórico-prática do homem, cria os primeiros elementos 

de uma intuição do mundo liberta de toda magia e bruxaria, e fornece o ponto 

de partida para o posterior desenvolvimento de uma concepção histórica, 

dialética, do mundo, para a compreensão do movimento e do devir [...] 

(GRAMSCI, 2004, p.43). 

 

Ao considerarmos o trabalho pedagógico escolar com base na citação acima, 

compreendemos que esse trabalho demanda um equilíbrio entre o teórico, o 

planejamento e o ação propriamente dita. Mas, em que sentido a teoria e a prática do 

trabalho pedagógico escolar caminhariam? Então, o autor no permite afirmar: no sentido 

de nos libertar do senso comum, da visão acrítica da realidade, ou nas palavras de 

Gramsci, nos “libertar de toda a magia e bruxaria”.  

Tal movimento de “libertação”, segundo a citação acima, ocorreria por meio do 

“desenvolvimento de uma concepção histórica e dialética do mundo”. Isto significa que 

o trabalho pedagógico escolar pode ou não contribuir para o desenvolvimento desse 

processo  e para a superação da compreensão acrítica sobre a realidade.  
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Nessa direção, a escola contribuiria para uma “consciência histórica e dialética”, 

na medida que possibilitasse aos sujeitos o acesso ao conhecimento historicamente 

acumulado pela humanidade e transformado em conhecimento escolar. Sob essa ótica, o 

trabalho pedagógico escolar seria aquele que “equilibraria” teoria e prática e que 

contribuiria para que os estudantes se apropriassem do conhecimento necessário para o 

desenvolvimento da mencionada “consciência histórica”. 

 Nessa perspectiva, mencionamos as análises de Sforni e Galuch (2016, p. 495) 

sobre o trabalho coletivo na escola e a importância de toda a comunidade escolar 

trabalhar no mesmo sentido, isto é, com a intenção de contribuir com a atividade 

essencial da escola, a aprendizagem, pois para as autoras   

 

[...] a superação do aspecto formal do trabalho coletivo e o foco naquilo que é 

essencial para que, nas escolas, ele se constitua realmente como atividade 

coletiva, exige que o significado da instituição escolar permeie as ações de 

todos os sujeitos que atuam nesse espaço. Assim, mesmo que os membros da 

comunidade escolar não participem diretamente de todas as decisões que 

envolvem a instituição e que cada ação tenha um fim imediato que não esteja, 

aparentemente, ligado ao objetivo de promover a aprendizagem, esse objetivo 

faz-se presente como norte de todas as ações. 

 

Sob essa perspectiva, todo o trabalho desenvolvido na escola, portanto, deve 

considerar a sua função social, isto é, promover a aprendizagem dos conhecimentos 

historicamente produzidos pela humanidade e organizados na forma de conteúdo 

escolar. Ou ainda, de acordo com Gramsci a escola deve contribuir como o 

desenvolvimento da consciência histórica e dialética no sentido de superar o 

conhecimento do senso comum (magia e bruxaria, nos termos de Gramsci). 

As concepções de trabalho ontológico e de educação como condição de 

humanização, de apropriação do conhecimento elaborado pela humanidade, 

confrontam-se, com a forma e o conteúdo do trabalho e da escola predominantes em 

determinados modos de produção. No caso do capitalismo, a força de trabalho, 

capacidade humana de trabalhar – planejar e executar, transforma-se em mercadoria, 

logo, as possibilidades de desenvolvimento pleno do trabalho ontológico são 

minimizadas, uma vez que o “[...] capitalista põe-se então a consumir a mercadoria, a 

força de trabalho que adquiriu, fazendo o detentor dela, o trabalhador, consumir os 

meios de produção com o seu trabalho” (MARX, 2004, p. 218).   

A força de trabalho na condição de mercadoria e de propriedade do capitalista, 

dono dos meios de produção, passa a ser administrada tecnicamente de acordo com as 
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demandas do processo de produção capitalista. Entre outras questões, significa dizer que 

além de a força de trabalho não pertence ao trabalhador durante o tempo que a vendeu, 

também deixa de pertencer a ele, sua capacidade de decisão sobre o trabalho, como o 

planejamento, a definição dos fins a forma e o conteúdo do seu objeto de trabalho.  

Isto é, a condição ontológica do trabalho que me diferencia dos demais animais, 

conforme analisamos anteriormente, tende a ser minimizada, controlada pelo 

proprietário da força de trabalho. 

Anunciamos, anteriormente, que o trabalho tem um principio educativo, a forma 

predominante do trabalho no capitalismo, portanto, anuncia também um modelo de 

educação para aqueles que necessitam vender a sua força de trabalho. 

Sob essa lógica, se o trabalho no capitalismo se organiza com uma forma e 

conteúdo que fragmentam a condição humana de pensar e executar; o processo de 

formação humana, representado também pela educação escolar, tende a oferecer uma 

educação fragmentada, com propostas de formação que dividem os ensinamentos dos 

conhecimentos teóricos e práticos/técnicos.  

O trabalho pedagógico escolar, portanto, também se configura a partir da 

fragmentação entre teoria e prática e entre os seus elementos, como a gestão escolar, o 

currículo, avaliação, ensino, aprendizagem. Por isso, defendemos que a compreensão da 

fragmentação do trabalho como sua expressão dominante nesse modo de produção, é 

principal elemento para se entender os motivos de o currículo escolar ser fragmentado; 

de as escolas terem limites para efetivar seu papel de socialização do conhecimento 

científico transformado em conhecimento escolar.   

A categoria trabalho, portanto, tem nos orientado teoricamente para o 

desenvolvimento das nossas análises sobre as políticas curriculares para a Educação 

Básica, no período dos vinte anos da LDBEN 9.394/96, no sentido de nos mostrar que o 

aprofundamento da fragmentação do trabalho pedagógico escolar, do conhecimento e 

do currículo escolar, estão relacionados com a intensificação da precarização e 

fragmentação da forma de trabalho que predomina no modo de produção capitalista. 

De acordo com alguns resultados da nossa pesquisa, conforme veremos na 

sequência desse texto, as reformas curriculares para a Educação Básica, especificamente 

nos resultados apontados sobre o Ensino Fundamental, anunciaram nos anos de 1990 o 

currículo organizado por Ciclos e nos anos de 2000 a ideia de integração, ambos, 

segundo o conteúdo dos documentos analisados, com a intenção de amenizar a 

fragmentação do conhecimento e da trajetória escolar dos estudantes.  
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Os ciclos de aprendizagem ganharam destaque no Brasil, a partir dos anos de 

1980. Desde esse período, eles têm apresentado diferentes variações nas políticas 

curriculares. O estudo de Stremel (2009) destaca as produções acadêmicas sobre os 

ciclos de aprendizagem. A autora, com base em Mainardes, destaca que 

 

o conceito de escola em ciclos é amplo, abrangente e tem sido interpretado e 

recontextualizado no Brasil de formas diferenciadas. Algumas redes optam 

pela criação de ciclos mais curtos, outras de ciclos mais longos. Algumas 

experiências introduzem mudanças mais radicais, outras menos radicais. 

Assim, atualmente, diferentes denominações têm sido utilizadas para se 

referir à organização da escola em ciclos no Brasil, conforme as 

especificidades de cada proposta, como: Ciclo Básico, Ciclos de 

Aprendizagem, Ciclos de Formação, Progressão Continuada, Bloco Inicial de 

Alfabetização, Ciclo Complementar de Alfabetização, Ciclos de Ensino 

Fundamental, Organização em ciclos (STREMEL, 2009, p. 10238, apud 

MAINARDES, 2009a). 

 

Sobre os ciclos de aprendizagem, no entanto, a análise dos documentos 

curriculares, nos indica que estão mais próximos dos interesses da finalidade de 

promover a progressão continuada dos estudantes no decorrer dos anos de sua 

escolaridade, do que, de fato contribuir com a integração de conhecimentos, no sentido 

de opor ao trabalho pedagógico escolar fragmentado. 

A ideia de integração, por sua vez, ganha espaço no campo do currículo e está 

presente nas orientações curriculares dos anos de 2000 para o Ensino Fundamental.  Tal 

ideia também é um anúncio de minimização da fragmentação da formação dos 

estudantes. 

No campo do currículo, segundo LOPES (2002, p. 146) “[...] o discurso 

dominante sobre integração curricular, do qual faz parte o discurso sobre 

interdisciplinaridade, vem assumindo uma conotação positiva e mesmo democrática. 

Essa associação entre integração e interdisciplinaridade, de acordo com os 

estudos que desenvolvemos até momento, está mais presente nas orientações 

curriculares dos anos de 1990, para o Ensino Médio. Para o Ensino Fundamental, os 

anos de 1990, se referem aos Ciclos e nos anos de 2000 à ideia de integração. 

Com relação à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino 

Fundamental, recentemente publicada, observamos uma espécie de síntese desse 

processo. No sentido que atrela o conceito de integração à ideia de progressão 

continuada, denominada no documento de “continuidade de aprendizagem”. 
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Na sequência, apresentaremos os principais resultados da nossa análise a partir 

do referencial apresentado nesse item do texto e dos dados levantados na primeira fase 

da pesquisa. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O nosso estudo é decorrente de uma pesquisa bibliográfica e documental que 

contou com os seguintes procedimentos metodológicos:  

1. Levantamento e leitura de bibliografias sobre concepções de trabalho, de 

trabalho pedagógico escolar e currículo; identificação de categorias analíticas, 

tais como: trabalho ontológico; trabalho fragmentado; trabalho pedagógico 

escolar; 

2. Identificação das fontes primárias, no caso desse texto, são as seguintes: 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental: introdução aos 

parâmetros curriculares nacionais, séries iniciais; Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Base Nacional Comum 

Curricular para o Ensino Fundamental; 

3. Análise de conteúdo das fontes primárias; 

4. Sistematização e análise do conteúdo dos documentos que tem relação com as 

contradições do trabalho, isto é, ontológica e fragmentada.  

 

4 Resultados 

Apresentamos como principal resultado desse estudo, a compreensão de que as 

concepções de trabalho, ontológica e fragmentada, estão presentes no trabalho 

pedagógico escolar, sendo assim o trabalho da escola é composto por tensionamentos 

entre concepções antagônicas de trabalho que se expressam nas diferentes formas e 

conteúdos da gestão escolar, do currículo, da avaliação, da prática docente entre outros 

elementos do trabalho pedagógico escolar.  

Do conjunto de contradições presentes no trabalho pedagógico escolar, a 

dimensão do trabalho fragmentado é predominante, pois é a forma hegemônica de 

materialização do trabalho no contexto do capitalismo.   

Nesse texto, ao apresentarmos as primeiras reflexões dos nossos estudos sobre as 

politicas curriculares para o Ensino Fundamental no decorrer dos vinte anos da LDBEN 

9.394/96, constamos que ocorre um movimento no conteúdo das orientações 
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curriculares nacionais no sentido de anunciar, via reformas do currículo, a minimização 

da fragmentação do conhecimento e/ou da trajetória escolar dos sujeitos.  

A possível “minimização da fragmentação” curricular, do conhecimento e da 

formação, no caso do Ensino Fundamental, é difundida por meio da ideia de Ciclos de 

Aprendizagem, conforme apresenta o conteúdo dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental (1997) 

Nos anos de 2000, as orientações curriculares para o Ensino Fundamental, 

condisseram a perspectiva da integração como possibilidade de amenizar a 

fragmentação curricular e de formação. No caso dos documentos analisados, a 

concepção de integração está associada à ideia de contextualização dos conhecimentos e 

de valorização das experiências dos estudantes. 

Na BNCC, recentemente publicada, notamos que o termo ciclo não é utilizado, 

mas a ideia de progressão continuada, sem reprovações, é substituída pela expressão 

“continuidade da aprendizagem” e a noção de integração associa-se à perspectiva de “ 

integração de habilidades” para continuar a aprendizagem.  

Isto é, nos documentos curriculares analisados nesses três períodos (1990, 2000 

e atualidade), notamos que o discurso de minimizar a fragmentação está atrelado à ideia 

de progressão continuada, seja na proposta de Ciclos de Aprendizagem, na noção de 

integração ou na ideia de “continuidade da aprendizagem”, conforme ilustra a tabela 

abaixo: 

 

Tabela 1: orientações curriculares para o Ensino Fundamental – 20 anos de LDBEN 9.394/96 

Concepções 

 

Documento 

Diante da fragmentação do 

currículo e/ou conhecimento, 

o documento sugere: 

Alternativa sugerida pelo 

documento para: 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais Ensino 

Fundamental – PCNEF (ano) 

Organização curricular por 

Ciclos; 

Evitar rupturas e excesso de 

fragmentação na trajetória 

escolar; 

Resolução do CNE/CEB, n. 

7, de 14 de dezembro de 2010 

– Fixa Diretrizes Curriculares 

para o Ensino Fundamental 

de 9 anos 

Integração dos conhecimentos 

escolares 

Contribuir com a 

contextualização e se 

aproximar das experiências 

dos alunos. 

Base Nacional Comum 

Curricular – Ensino 

Fundamental 

Continuidade das 

aprendizagens e Integração 

do processo de aprendizagem; 

Integração de habilidades; 

Integração entre as etapas da 

Educação Básica. 

Promover o percurso 

contínuo nas fases do Ensino 

Fundamental; 

Continuidade do 

desenvolvimento de 

habilidades no percurso da 

Educação Básica. 
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Fonte: Elaborada pelas autoras a partir do conteúdo apresentado pelos documentos descritos na tabela.  

 

Portanto, é possível indicarmos, nesse momento, que o conteúdo das políticas 

curriculares durante os vinte anos de LBEN 9.394/96, no caso do Ensino Fundamental, 

tem reproduzido, predominantemente, o discurso de superação, de minimização e/ou 

amenização da fragmentação do conhecimento, da formação, por meio de ajustes na 

forma do currículo e nas terminologias associadas à progressão continuada das etapas 

educacionais.  

Entretanto, ao considerarmos o conteúdo das orientações curriculares na 

perspectiva das contradições do trabalho, ontológica e fragmentada, compreendemos 

que associação entre ciclos, integração e continuidade da aprendizagem respalda o 

aprofundamento da fragmentação do currículo, formação e/ou do trabalho pedagógico 

escolar, pois a superação de uma estrutura curricular fragmentada se relaciona com a 

superação do trabalho fragmentado no contexto social. 

Com isso, compreendemos que não se trata de reorganização curricular que 

percorra a integração de conhecimentos e de formação humana no sentido ontológico, 

pois, de fato, no campo das disputas curriculares para o Ensino Fundamental, tem 

predominado o discurso de amenizar a fragmentação por caminhos que contribuem para 

a sua conservação. 

Esse discurso tem servido para perpetuar as políticas de progressão continuada, 

sem abordar diretamente as suas problemáticas, enquanto isso a ideia de amenizar a 

fragmentação, sem amenizá-la, permanece como uma das justificativas para as 

constantes reformas do currículo. Isto é, reformar para manter elementos do processo 

pedagógico na dimensão do trabalho fragmentado, portanto, são alternativas de 

conservação da formação humana dissociada da sua condição de ser, de ser social em 

desenvolvimento pleno. 

Entretanto, apesar dos limites de efetivação plena, a educação e/ou o currículo 

podem contribuir com esse processo de superação, na medida, que buscarem nas 

dimensões curriculares (conteúdo, metodologia, avaliação, trabalho pedagógico) a 

integração entre teoria e prática na direção que consideramos no início desse texto, ou 

seja, no sentido ontológico. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 
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De acordo com a discussão teórica traçada nesse texto, compreendemos que o 

trabalho é o elemento fundamental que cria o homem na condição de ser social, logo, é 

por meio de características propriamente humanas do seu trabalho que o homem se 

diferencia dos demais animais.  

O processo de trabalho humano, portanto, transforma a natureza e transforma 

homem, pois é um processo composto por atividades voltadas para um fim; pela criação 

de um objeto do trabalho; e pela definição dos meios necessários para se desenvolver o 

trabalho. Diante dessas características do trabalho, apontamos o seu principio educativo 

e sua relação com o trabalho pedagógico escolar.  

Como principio educativo, destacamos a relação intrínseca entre trabalho, 

produção e apropriação de conhecimento; sua relação indissociável expressa na 

capacidade humana de antecipar no campo das ideias as suas ações. 

Tal concepção de trabalho denominada de ontológica, pois cria o homem como 

ser social, pressupõe uma escola e a organização do trabalho pedagógico escolar que 

contribuam para a humanização dos sujeitos, por meio do ensino e da aprendizagem do 

conhecimento historicamente produzido pela humanidade por intermédio do trabalho. 

Indicamos que essa perspectiva se confronta com a forma e conteúdo 

predominantes do trabalho e educação escolar no contexto do modo de produção 

capitalista, cuja principal característica que destacamos foi a da fragmentação da 

condição humana de pensar e executar.  

Essa fragmentação está ancorada na maneira predominante que o trabalho é 

desenvolvido pelos homens. Pelo fato de a força de trabalho ter se transformado em 

mercadoria, o capitalista adquire essa “mercadoria especial”, como diz Marx (2004), 

para utiliza-la da maneira que considera mais eficiente para os seus objetivos, produção 

de mais-valor, o capitalista, muitas vezes, limita a condição ontológica do trabalho 

humano e cinde tecnicamente a sua possibilidade de pensar sobre o trabalho que 

executa. 

Diante do exposto, apontamos que os conceitos presentes nas orientações 

curriculares para o Ensino Fundamental, no período do nosso estudo, os 20 anos da 

LDBEN 9.394/96, tem anunciado alguns conceitos sob a justificativa de amenizar a 

fragmentação de conhecimentos e da formação dos estudantes, ou ainda, anunciam a 

necessidade integração. 

Entretanto, constatamos que tratam reformulações conceituais que visam manter 

a fragmentação ofertada pela escola, pois ao fazerem referência à integração ou a 
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minimização da integração, reportam-se a organização curricular que orienta a 

progressão continuada do estudante, isto é, muitas vezes o sentido de integrar se limita 

ao sentido de não reprovar, de não reter o estudante na mesma série, por isso, ele integra 

um ano após o outro, mas não significa que integra conhecimentos e/ou teoria e prática 

no processo de formação humana. 
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O PESQUISADOR EM EDUCAÇÃO E SUAS DIMENSÕES 

“BIOPSICOSOCIOESPIRITUAL” NA PESQUISA QUALITATIVA. 

 

Cristina Damm Forattini77 

 

1 Introdução 

O ser humano como ser social, trabalhador, gerador de conhecimento, a relação 

entre o indivíduo e os processos de geração do saber são temas de interesse constante 

dos pesquisadores da condição humana. Compreendendo essas categorias compreende-

se uma das atividades mais importantes do ser humano: a geração de conhecimento. 

Desde os primórdios pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, passando 

por Descartes, Kant entre outros, o exercício da busca da verdade nas questões práticas, 

racionais, ideológicas, o exercício da pesquisa foi sendo sistematizado, gerando 

reflexões e ações transformadoras do próprio indivíduo e da sociedade. Numa 

abordagem mais contemporânea encontra-se um elenco variado de filósofos, 

antropólogos, sociólogos que contribuem de forma significativa para a compreensão 

atual dessas grandes questões. Assim são os pesquisadores, como pessoas que 

“caminham entre histórias” e que se posicionam num espaço de “entremeio”, 

localizando-se em “algum lugar ao logo das dimensões do tempo, do espaço, do pessoal 

e do social”. Porém, mais que isso, são pessoas que se colocam com suas próprias 

histórias. (CLARIDIN, 2011). 

Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1994, pela 

Divisão de Saúde Mental, Grupo WHOQOL - World Health Organization Quality of 

Life – delineou as dimensões necessárias de investigação para quem deseja compreender 

o universo complexo do ser humano. Essas dimensões reforçam a premissa da 

multidimensionalidade humana independente da forma como são condicionadas e 

direcionadas à alienação por interesses econômicos e produtivos. Nessa perspectiva, o 

indivíduo como sujeito é analisado em relação ao seu nível de interação vivencial, no 

contexto da cultura, sistema de valores, expectativas, padrões e preocupações baseando-

se nos domínios físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio-

ambiente e espiritualidade / religião / crenças pessoais (WHOQOL GROUP, 1994).  

Chanlat (1993) já tratava das dimensões biológica, psicológica e social do 

indivíduo numa abordagem que orientou seus estudos sobre a psicodinâmica do 
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trabalho. Assim sendo o ser humano, produtor e produto das relações sociais 

estabelecidas sob a égide de um sistema produtivo, no espaço das pesquisas científicas 

se posiciona como um sujeito histórico com uma vivência própria, que fundamenta a 

maneira como se envolve na práxis como pesquisador.  

Nos métodos e tipos de abordagens, onde são formulados os conceitos 

epistemológicos que conduzem a compreensão do mundo, cabem algumas questões para 

reflexões mais profundas. Como se coloca o homem como pesquisador sem considerá-

lo em sua complexidade humana? Que olhar o indivíduo lança sobre a realidade que 

estuda? Seria um olhar repleto de compromisso com sua própria história ou o olhar 

distante e descomprometido, como apregoa e requer algumas metodologias científicas? 

Nos vários enfoques que formam o leque metodológico da pesquisa qualitativa está 

declarado o espaço do homem biopsicossocioespiritual como pesquisador? 

Na opinião de Chandinin (2011) “como pesquisadores, vamos para cada novo 

campo de pesquisa vivendo nossas histórias”. (CHANDINI, 2011, p.99). E, como 

pesquisadores o ser social imprime sua resistência, suas características orgânicas e 

inorgânicas, seu estado emocional e a forma como viveu cada um de seus dias numa 

construção íntima e subjetiva de vida. 

 

1.1 Objetivos. 

O propósito desse artigo é discutir, teoricamente, as dimensões humanas 

complexas sugeridas pela OMS na perspectiva do pesquisador como ser social. 

Pretendeu-se observar, através de um estudo comparativo, o pesquisador qualitativo e 

suas dimensões biopsicosocioespiritual (WHOQOL GROUP, 1994), estabelecendo um 

nexo entre essas dimensões inerentes e imanentes do ser humano e as condições práticas 

de alguns tipos e enfoques metodológicos de pesquisa qualitativa. Ao investigar esse 

nexo, pretendeu-se observar os possíveis impactos que podem exercer sobre o resultado 

das pesquisas. Discute-se a compreensão dos limites e dos obstáculos que podem surgir 

das dimensões humanas uma vez que o pesquisador as possui como condição de sua 

humanidade. Para isso o estudo utiliza-se da literatura indicada na disciplina Pesquisa 

em Educação, do programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED, da Universidade 

Federal de Uberlândia.  

2 Referencial Teórico  
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Os fundamentos teóricos estão assentados sobre os estudos de CHANLAT 

(1993), FLICK (2009), BAUER, GASKELL e ALLUM (2010), WHOQOL GROUP 

(1994), BODGAN e BIKLEN (1991), GATTI (2007), LARROSA (2002) entre outros. 

 

2.1 Subjetividade na abordagem qualitativa: o ser humano que pesquisa.  

A pesquisa qualitativa como abordagem científica tornou-se, ela mesma, objeto 

de pesquisa. Para autores como Flick (2009) a pesquisa qualitativa alcançou respeito e 

reconhecimento, proporcionando à ciência a possibilidade de entender, descrever e 

explicar os fenômenos sociais “de dentro”. Nesse propósito desenvolveram-se formas 

de se pesquisar os fenômenos sociais levando-se em conta os variados enfoques 

teóricos, epistemológicos e metodológicos. No intuito de se conhecer realidades 

individuais ou sociais, experiências biográficas, cotidianas ou profissionais, tratadas 

como relatos e histórias do dia a dia, interações ou comunicações, utilizam-se meios 

como registros em diários de campo, documentos, textos, imagens, gravações e 

descrições detalhadas, na tentativa de se compreender, em minúcias, como as pessoas 

constroem o mundo à sua volta, qual o significado, importância e sentido que dão a 

todos os fenômenos. (FLINK, 2009, p.259). 

À guisa de estruturação da pesquisa qualitativa observam-se processos, como os 

analisados por Bauer, Gaskell e Allum (2010), cujos objetivos é de conduzir as etapas 

investigativas. Os delineamentos básicos, independente do paradigma utilizado, são: a 

declaração do problema cuja centralidade definirá o sujeito a ser pesquisado; o método 

de registro ou levantamento dos dados observados; um corpus, como proposto por 

Bauer e Gaskell (2010), construto onde são definidos os sistemas ou a seleção de algum 

material textual com o objetivo de apontar um caminho relativamente seguro para a 

interpretação dos dados registrados. A ideia de se estabelecer o corpus é apenas uma 

forma de garantir ao pesquisador clareza para seu próprio caminho, refinando seu olhar 

e apoiando os relatos. 

A pesquisa qualitativa, favorecendo o caráter subjetivo, apoia-se no olhar 

particular do pesquisador mantendo como características centrais o ambiente natural, o 

relato de cunho descritivo e um forte interesse pelo processo em si, e não 

exclusivamente pelos resultados. Na fenomenologia, como anunciam Bodgan e Biklen 

(1991), os dados são analisados de forma indutiva e o ideal é que não se estabeleçam 

hipóteses prévias, evitando preconceitos e prejulgamentos.  
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Gatti (2007) afirma que, mesmo escolhendo-se um método e um modus 

operandi, na abordagem qualitativa há uma relativa margem de incerteza por ser um 

conhecimento gerado a partir de “certas condições ou circunstâncias que o pesquisador 

escolhe para trabalhar” (GATTI, 2007, p. 10), onde os atributos da pessoa que se dispõe 

a pesquisar são determinantes para o resultado da pesquisa. Fatores como a intuição, a 

cognição, a imaginação investigativa é fundamental para enfrentar as “armadilhas” e 

eventuais surpresas do transcurso a ser percorrido. Nas entrelinhas implícitas nas falas e 

gestos dos sujeitos o pesquisador, como instrumento ativo de coleta de dados, coleta 

seus dados de pesquisa. Esse fato fala das habilidades necessárias para uma atenção 

devida, inserção participativa e descrição densa. Essas habilidades são advindas das 

características individuais do pesquisador.  

Cada pessoa se posiciona diante da vida conforme sua história, sua vivência e 

sua própria concepção de “adequado” e “não adequado”, “profundo” e “não profundo”. 

Enquanto na pesquisa quantitativa há um corpo teórico delimitador, coleta de dados, 

aferição, interpretação e discussão norteada por instrumentos “validados” pelo rigor 

estatístico, na pesquisa qualitativa o instrumento mais importante é o próprio 

pesquisador (FLICK, 2008, p. 9). Saber fazer a pergunta certa, saber ouvir, participar e 

dialogar com a realidade, percebendo-a na estrutura e nas entrelinhas requer habilidades 

e posturas perscrutadoras aguçadas. Mas, como percorrê-lo de forma integral? Para 

Gatti (2007) o desenvolvimento de habilidades para a pesquisa só acontece no próprio 

trabalho de pesquisa.  

Dois aspectos subjetivos do ser humano discutidos por Larrosa (2002) – a 

experiência e o sujeito da experiência – apontam o indivíduo como “ser vivente com 

palavra” que dá sentido e significado às coisas que o cercam e eventos que experimenta, 

conforme o seu sentimento. A experiência posta pelo autor é aquilo que o ser humano 

apreendeu do que lhe aconteceu, interiorizando-a, por ter sido algo tocante e, portanto, 

transformador, emocional, intenso e, exteriorizando-a no comportamento expresso em 

atos e palavras. Enfim, experiência é “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca” (LARROSA, 2002, p.21). Esse sentido das coisas transformado em palavras nada 

mais é que a dimensão emocional, cognitiva e psicológica do indivíduo objetivada, 

racionalizada. 

Em uma sociedade consumista, individualista, controlada pelos interesses de 

ganho imediato, ocorre a substituição da experiência pela mera informação. Para 

Larrosa (2002) o ser, modelado pela ideia de que é capaz de tudo fazer e não se perceber 
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delimitado, não se dá conta de que, o que possui são meros dados informativos, gerados 

para serem consumidos rapidamente e descartados a seguir. Daí o sujeito da informação 

ser um sujeito desprovido de experiência. Torna-se agressivo, impaciente, cheio de 

opinião sobre tudo e sobre todos, arrogante, voraz consumidor de novidades, excitado e 

incapaz do silêncio. Diz o autor: “tudo o agita, tudo o choca, mas nada lhe acontece” 

por razão da incapacidade de parar para escutar, entender, olhar, sentir, absorver e 

perceber (LARROSA, 2002, p. 19). O sujeito da experiência para Larrosa (2002) é 

capaz de ter tempo e espaço para experimentar. É um sujeito exposto, disposto e 

disponível para vivenciar e experimentar a experiência, deixando-se apoderar por ela, 

permitindo que o transforme. É passional, com sofrimentos e aceitação, com plena 

capacidade de entregar-se a uma travessia e, ainda assim, manter-se dotado de uma 

força própria para produzir conhecimento. Não o conhecimento utilitarista do sujeito da 

informação, mas o conhecimento que nasce da dinâmica cheia de significado sobre tudo 

que lhe aconteceu ao longo da história. Na dimensão individual ou coletiva o saber da 

experiência é finito, existencial, singular e concreto.  

Por sua vez, Severino (2002) discute o processo complexo de construção de 

objetos que o pesquisador realiza a partir da sua representação mental. E é com esse 

modelo mental que vai “operar” seus saberes concretos. Independente das 

“subjetividades dos homens e da objetividade do mundo real” e a relação estabelecida 

entre eles, a maneira como se constrói o conhecimento parte da maneira como se 

entende e apreende o objeto e sua estrutura, seja ele simbólico, físico ou imaginário. Diz 

o autor que “esse é o modo humano de conhecer”.  

Em Benjamin (1985) encontram-se referências sobre a transmissão das 

experiências por meio de narrativas. Ele afirma que, tanto um narrador da história local 

como aquele que conhece o mundo e, aparentemente, tem mais o que contar, mantém 

uma aura de sabedoria, retirada da sua experiência, influenciando, por sua vez, a 

experiência do ouvinte. É no intercâmbio das experiências humanas que se constrói o 

conhecimento. 

 

2.2 As dimensões do ser humano conforme OMS: o ser biopsicosocioespiritual. 

 

Seres humanos são seres sociais por natureza, laborais por história e 

participativos por sobrevivência. A lógica adotada pelas ciências sociais, em geral, é 

orientada pela generalização do conceito multifacetado do ser humano, que implica sua 
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história de vida, sua visão de mundo e o nível de interação com esse mundo. 

(WHOQOL GROUP - 1994). Essa premissa baseia a análise do pesquisador social nas 

perspectivas biológica, psicológica, social e espiritual, como explicitado no Quadro 1, a 

seguir.  

 

 Quadro 1: Dimensões do ser humano BIOPSICOSSOCIOESPIRITUAL  

O SER BIOPSICOSSOCIOESPIRITUAL 

DIMENSÃO 

BIOLÓGICA 

Refere-se aos aspectos físicos do corpo como anatomia, fisiologia, sistema 

muscular, digestivo, ósseo, hormonal, respiratório, funções e disfunções dos 

órgãos e necessidades fisiológicas. 

DIMENSÃO 

PSICOLÓGICA 

Refere-se à personalidade manifestada no comportamento, pensamento, 

memória, raciocínios, contato e expressão de sentimentos, emoções, desejos, 

vontades, necessidade de segurança, autoestima e realização. 

DIMENSÃO 

SOCIAL 

Refere-se aos aspectos ligados à vida em grupo (fatores econômicos, políticos, 

ideológicos e culturais). Interação com todos os fenômenos sociais, contato 

com outros indivíduos e grupos, envolvimento com causas sociais, papéis 

coletivos e capacidade de compartilhamento. 

DIMENSÃO 

ESPIRITUAL 

Refere-se aos aspectos ligados à espiritualidade e crenças pessoais. Interação 

com algo superior, sentimento de pertencer ao mundo, ser parte do Universo, 

noção e intuição de algo que move a vida e capacidade de transcender. 

 Fonte: autoria própria baseada em dados da OMS - WHOQOL GROUP, 1994. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A metodologia utilizada, Paradigma Indiciário, é fundamentada na investigação 

de indícios percebidos e identificados pela observação, pelo olhar e pelo 

questionamento interpretativo dos aspectos explícitos e implícitos do objeto de estudo. 

Essa metodologia autoriza observar e valorizar os resíduos, os dados marginais que 

passam desapercebidos mas que são considerados reveladores. Os pormenores ocultos 

ao olhar sistematizado pelas metodologias quantitativas são aqui ressaltados e 

analisados permitindo novas interpretações, livres da obviedade. Como caçadores que 

extraem das pistas e rastros a nítida compreensão dos eventos ocorridos, a pesquisa pelo 

Paradigma Indiciário leva a descoberta de nexos entre eventos, possibilitando a 

convergência de pontos que, aparentemente, não se relacionavam. 

Como a proposta metodológica anuncia, realizou-se uma investigação das pistas 

que poderiam levar a uma compreensão maior das dimensões humanas do pesquisador 

social e de como elas poderiam implicar na condução de algumas metodologias de 

pesquisa qualitativa. Pelas descrições das ferramentas e técnicas de cada metodologia de 

pesquisa, analisou-se, em paralelo, quais as dimensões humanas estariam sendo 

determinantes para a condução daquele processo de pesquisa. Ao estabelecer esse nexo, 

procedeu-se a análise dos impactos que esses aspectos poderiam exercer sobre o 
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resultado das pesquisas. Em seguida, discute-se a compreensão dos limites e dos 

obstáculos que podem surgir em relação às dimensões humanas uma vez que o 

pesquisador as possui como condição de sua humanidade.   

 

4 Conclusões 

Em breve conceituação de cada modalidade de pesquisa social foram apontadas 

as características biopsicosocioespirituais do pesquisador:  

4.1. A Etnografia e a Etnografia Virtual  

Tal metodologia solicita do pesquisador uma atitude profunda e comprometida. 

Com bases antropológicas, analisa o ser humano inserido em sua cultura, como 

constroem e compreendem seu quotidiano, seus valores e simbologias, compreendendo 

o significado que os acontecimentos e interações têm em situações particulares... 

“Enfatiza a compreensão interpretativa das interações humanas” (BODGAN e BIKLEN, 

1991, p. 53). Estuda os aspectos subjetivos do comportamento humano e preconiza que 

“é preciso penetrar no universo conceitual dos sujeitos para entender como e que tipo de 

sentido se dá aos acontecimentos e às interações sociais que ocorrem em sua vida 

diária” (ANDRÉ, 1995, p. 18). O pesquisador etnográfico necessita mergulhar de 

maneira intensa na cultura estudada, ser participativo, interativo e denso sem reduzi-la 

ao seu próprio ponto de vista. Precisa fazer parte sem perder o limite da análise e não 

perder os detalhes do sistema de símbolos construídos. Necessidade de silêncio interno 

para ir ao campo como afirma Psathas (1973) apud Bodgan e Biklen (1991, p. 53).  

Segundo Gertz, (2008) o pesquisador etnográfico precisa ser capaz de fazer uma 

descrição densa de um contexto complexo, sem falar pelo outro. Necessita de atenção 

aos detalhes, símbolos e estruturas, assim como capacidade interpretativa de descritiva.  

4.2. O Estudo de Caso  

O Estudo de Caso como metodologia de pesquisa consiste em um estudo 

específico de uma organização, grupo ou indivíduo, em um determinado período de 

tempo. Possui o propósito de aprofundar e detalhar aspectos de um contexto por meio 

de documentos e/ou entrevistas como fontes de dados. Em Bodgan e Biklen (1991) o 

estudo de caso explora uma área restrita, embora a contextualize num ambiente maior, 

canalizadas para terrenos, sujeitos, materiais, assuntos e temas. Em sua característica 

exploratória mapeia um todo – o cenário, e um específico – o caso em estudo. O 

pesquisador em Estudo de Caso exerce a observação detalhada e profunda de uma 

realidade, e precisa manter a clareza e o foco no objeto de estudo. Deve ter capacidade 
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descritiva e comunicacional, habilidade de controle de múltiplas fontes de informação e 

ser capaz de estabelecer o diálogo investigativo, utilizar lógicas diferentes de 

abordagem, experiência de raciocínio teórico e de coleta de dados. (BODGAN e 

BIKLEN, 1991).  

 4.3. A Pesquisa-Ação  

 A Pesquisa-Ação proporciona forte participação em uma realidade específica de 

um determinado grupo que possua objetivos e interesses comuns, e que atue no sentido 

de compreender seu contexto, explicitar o problema e buscar formas de transformação 

de suas ações. “Na ação, agimos de acordo com o que somos e no que fazemos é 

possível identificar o que somos... a prática pertence ao âmbito social e expressa a 

cultura...”. (PIMENTA, 2005 p.523). A Pesquisa-ação colaborativa propõe 

envolvimento, compromisso por aqueles cujas interações constituem a prática, 

garantindo que haja mudanças consistentes a partir do aprendizado conjunto. Promove a 

crítica, as ações emancipatórias, estimulando o ciclo ação – reflexão crítica – autocrítica 

– aprendizado – mudança estrutural– ação.  (KEMMIS e WILKINSON, 2002).  

 A complexidade humana é vista como um paradigma que leva em conta as 

dimensões do humano, do biológico, do psicológico, do social, do cultural e do cósmico 

como aponta Barbier (2007). O pesquisador, nessa modalidade, desenvolve alto 

engajamento naquilo que as pessoas fazem, como interagem entre si, em seus valores e 

intensões, e seus discursos. Seria o “implicar-se” proposto por Barbier (2007).  

 4.4. Paradigma Indiciário 

 Essa metodologia se refere a um paradigma de investigação da realidade por 

meio de indícios percebidos e detectados através de técnicas racionais. Os “sinais” e 

“pistas” percebidos em eventos apontam uma determinada unicidade de fatores que 

levam a reuni-los e classificá-los. Pode-se chamar um paradigma semiótico. Assim 

como um detetive desvenda fatos por intermédio de indícios imperceptíveis para a 

maioria como explica Ginsburg (1989), no paradigma indiciário o pesquisador se atém a 

pormenores, detalhes e gestos inconscientes. O pesquisador “fareja”, registra, decifra, 

interpreta e classifica pistas, fazendo operações mentais complexas, suprindo a falta de 

documentação verbal ou escrita. Como exemplo o pesquisador pode se utilizar de 

leituras do processo histórico, de textos divinatórios antigos para descobrir pistas de 

eventos não experimentados na atualidade (GINSBURG, 1989 p.152). A abstração é 

uma forte característica desse método. As minúcias, o particular e o específico são 

aspectos que decifram realidades opacas exigindo do pesquisador atributos pessoais 
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como alta intuição e “golpe de vista”. Não é possível para o pesquisador um olhar 

neutro, imparcial sobre a realidade.  

 4.5. A Teoria das Representações  

 Utilizando-se de uma perspectiva psicossocial, é apoiada nos princípios da 

antropologia e da sociologia para analisar o pensamento social em sua dinâmica e em 

sua diversidade, partindo da premissa de que as representações sociais nascem no 

âmbito de um universo consensual, como afirma Alves-Mazotti (1994). A representação 

é uma tradução da realidade feita individual ou coletivamente que revela o 

entendimento, a percepção dos eventos desse grupo. Jodelet (apud Alves-Mazotti, 1994, 

p.61) defende que as representações são associadas ao imaginário social quando o 

caráter simbólico de uma atividade é compartilhado pelos sujeitos de uma mesma 

condição ou experiência social. Não são apenas “opiniões sobre” ou “imagens de” como 

salienta Moscovici (apud Alves-Mazotti 1994, p.62), mas, sobretudo, teorias coletivas 

sobre o real, norteadas pelos valores, idéias e conceitos compartilhados, com uma face 

figurativa e outra simbólica. (ALVES-MAZOTTI, 1994). O pesquisador, nessa 

modalidade, deve ser capaz de compreender o processo psíquico dos sujeitos, as reais 

identidades sociais e a delimitação cuidadosa do objeto e do grupo de estudo. Ter 

clareza de como o social interfere na elaboração psicológica da representação e como 

esta elaboração psicológica interfere no social, ou seja, a objetivação e a ancoragem do 

processo. O pesquisador deve apreender o sentido das informações, crenças, imagens, 

valores, sentidos figurativos, aspectos culturais, ideológicos, interacionais e prevalentes 

no grupo estudado.  

 4.6. Pesquisa Comparada  

 Na Pesquisa Comparada o pesquisador se propõe a estabelecer a aproximação 

entre campos de conhecimento que não se situam numa mesma matriz de pensamento. 

A vantagem está em aprofundar o entendimento que se tem de cada um dos campos, 

extraindo novas formas de ver, descrever, problematizar e compreender os objetos de 

estudo. No entendimento de Ferreira (2008), essa modalidade evoluiu para um período 

de comparação complexa onde a relação educação e sociedade pode ter uma abordagem 

positivista, entendendo-a como um sistema orgânico constituído de instituições 

interrelacionadas e interdependentes, orientadas para a conservação da vida social; uma 

abordagem de resolução de problemas, uma abordagem crítica e uma abordagem sócio-

histórica onde essas últimas analisam os fatos coletados de forma mais abrangente que 

simplesmente descrevendo-os. O pesquisador despoja-se da mera investigação dos fatos 
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para lançar-se na busca das diferenças, das semelhanças, dos significados e, acima de 

tudo, buscar os “sentidos” dos processos. Deve ter uma eterna inquietação para 

“esclarecer interdependências, mobilizações ideológicas, organizações políticas, 

identificar fatores condicionantes ou determinantes, traçar fluxos de influências, 

posicionar protagonismos ou resistências” (FERREIRA, 2008 p.137). Ciavata (2000) o 

descreve como aquele que busca reconhecer o outro e a si mesmo através do outro.  

 4.7. Investigação Narrativa e Fontes Orais  

 A Investigação Narrativa e Fontes Orais é, antes de tudo, uma forma de 

pesquisar através de histórias individuais e compartilhadas vividas e relatadas. O estudo 

das narrativas é, segundo Connelley e Clandinin (1995) o estudo da forma como os 

seres humanos experimentam o mundo contando suas histórias. As narrativas são 

representações/interpretações do mundo, não estão abertas à comprovações e não 

podem ser julgadas verdadeiras ou falsas. Estão sempre inseridas no contexto sócio-

histórico (BEUR e GASKELL, 2010 p.110). São narrativas as biografias, história de 

vida, a psicoanálise, o cinema, a arte, a teologia, a filosofia, a antropologia, a linguística, 

a educação entre outros.  

 A História Oral pode ser história oral de vida, temática ou tradição oral, todas 

seguindo um projeto cuidadosamente estruturado com personagens vivos, 

procedimentos, recursos, cronogramas e fechamento. O pesquisador, nesse campo, o faz 

mediante uma negociação que, do ponto de vista de Connelly e Clandinin (1995), é a 

maneira ética de estabelecer as responsabilidades tanto dele quanto do narrador. O 

sentimento de conexão entre os participantes, a situação de atenção mútua, faz com que 

a pesquisa seja mais profunda. Essa relação melhora a disponibilidade narrativa, o 

ânimo e a motivação estabelecendo confiança, empatia e “amizade”. Hogan e Noddings 

(apud Connelly e Clandinin, 1995, p. 20) destacam a necessidade de tempo, relação, 

espaço e voz na relação de colaboração, onde a voz é a garantia de ser ouvido. A escuta 

é valorizada oferecendo a devida importância à voz do narrador.  

 4.8. Grupos Focais  

 Grupos Focais e dados multifocais é uma técnica de pesquisa qualitativa 

utilizada quando os demais métodos como observação, entrevista ou questionário se 

mostram insuficientes para captar conceitos, sentimentos, atitudes, experiências e 

reações a partir de trocas realizadas por um determinado grupo. Os participantes são 

escolhidos conforme sua vivência com o tema a ser discutido, com adesão voluntária. O 
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grupo é “focalizado”, permitindo a diversidade, inclusive compreendendo as diferenças, 

divergências, contradições e contraposições entre seus elementos (GATTI, 2005).  

 O ambiente aonde ocorre a pesquisa é de fundamental importância, devendo ser 

livre de interferências externas ou barreiras à comunicação aberta. Exige roteiro claro e 

explícito, com questões relevantes, que estimulem o debate. O pesquisador assume um 

papel de moderador, facilitador, criando um ambiente descontraído, favorável ao 

diálogo. Precisa ouvir, garantir participações, controlar o tempo, direcionar o tema e 

reforçar a liberdade de expressão. Deve ter habilidade no controle da dinâmica do grupo 

e das tecnologias para o registro dessa dinâmica. Exige do pesquisador alta capacidade 

de percepção visual, auditiva, cognitiva, além de clareza, compreensibilidade, 

simplicidade de tradução do dito e expresso, predisposição para o social, agilidade no 

trato com fatores limitadores, desenvoltura e desembaraço em situações imprevisíveis. 

 

5. Análise dos dados da pesquisa. 

Cumprindo a proposta de analisar o pesquisador social sob a perspectiva das 

dimensões BIOPSICOSSOCIOESPIRITUAL posta pela OMS-GRUPO WHOQOL 

(1998) segue o quadro comparativo dos aspectos relativos às metodologias de pesquisa 

abordadas. 

 

Quadro 2: Análise comparativa do método e do pesquisador como ser Biopsicosocioespiritual. 

Metodologia O Pesquisador como Ser Biopsicosocioespiritual 

Etnografia Dimensão biológica: adaptabilidade à outra cultura, resistência física, saúde integral e 

energia. 

Dimensão psicológica: resistência ao estresse, às barreiras emocionais, domínio de 

conflitos internos. Capacidade de silêncio interno. Capacidade interpretativa e 

descritiva, de ser denso e profundo. Subjetivismo e pessoalidade de interpretação de 

uma realidade parametrizada pela sua percepção. Atento aos detalhes, comunicação 

oral e ser bom relator. 

Dimensão social fortemente solicitada na inserção em uma cultura diversa sem 

influência dos seus próprios valores. Compartilhamento, fazer parte e compreender as 

diferenças. Convívio de self – outro e self – massa. Ser participativo, interativo. 

Dimensão espiritual processo de transcendência do ser intuitivo e ritualístico. 

Estudo de 

Caso 

Dimensão biológica: resistência física, energia e disponibilidade orgânica. 

Dimensão psicológica: resistência ao estresse, abstrair de grandes contextos 

informações e dados importantes, ser atento aos detalhes, ter foco e objetivo. Clareza 

dos processos, concentração e raciocínio lógico e teórico. 

Dimensão social: necessidade de conexão com self-outro, self-massa. Visão de 

sociedade e percepção dos papéis. 

Dimensão espiritual: sem evidências percebidas. 

Pesquisa-ação Dimensão biológica: resistência ao estresse e alta energia, adaptabilidade. 

Dimensão psicológica: afetividade, sensibilidade, criatividade, intuição e empatia. 

Capacidade de abstrair a subjetividade e a objetividade do cotidiano, compreensão das 

intensões, dos valores implícitos em ações e diálogos. 

Dimensão social: facilitador, agregador, necessidade de conexão com self-outro, self-

massa. Comportamento individual reflexivo e dialético. 
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Dimensão espiritual: crença em âmbito coletivo da capacidade de transformação de 

uma realidade a partir da vontade, da consciência e da autoconsciência. Rituais de 

poder. O Sacral como dimensão presente no indivíduo e no coletivo. Compreensão da 

morte como mudança.  

Paradigma 

indiciário 

Dimensão biológica: resistência física, boa constituição mental e cerebral, conexões 

neurofisiológicas, os cinco sentidos sensíveis e desenvolvidos. 

Dimensão psicológica: criatividade, intuição, percepção de detalhes, atenção e 

concentração, formulação subjetiva dos fatos.  

Dimensão social: olhar social, percepção do grupo e do outro. Linguagem 

subentendida. 

Dimensão espiritual: transcendência das evidências materiais, intuitividade, ideação do 

mundo e da vida. Olhar através das aparências o sentido e o sentimento do ser. 

Representações Dimensão biológica: cognição acentuada para lidar com subjetivismo, praticidade, 

resistência física e emocional. Tolerância e energia física. 

Dimensão psicológica: equilíbrio emocional, intuição, percepção de detalhes, atenção 

e concentração, formulação subjetiva dos fatos. Resistência à frustração. Ser flexível e 

lidar com mudanças. Senso prático. 

Dimensão social: necessidade de conexão com self-outro, self-massa. Diálogo e escuta 

sensível. Controle de grupos e indivíduos. 

Dimensão espiritual: sem preconceitos metafísicos. 

Pesquisa 

comparada 

Dimensão biológica: cognição acentuada para lidar com subjetivismo, praticidade, 

resistência física e emocional. Tolerância e energia física. 

Dimensão psicológica: resistência ao estresse, abstrair de grandes contextos 

informações e dados importantes, ser atento aos detalhes, ter foco e objetivo. 

Exigência de concentração. Autoconhecimento e autocrítica. 

Dimensão social: necessidade de conexão com self-outro, self-massa. Entendimento 

das estruturas sociais, políticas e filosóficas de dada sociedade. 

Dimensão espiritual: identificação do sacral, rituais e transcendência do nível material. 

Autoconhecimento. 

Investigações 

Narrativas e 

Fontes Orais 

Dimensão biológica: ter bom aparelho fônico e auditivo, disposição física para 

jornadas de longa duração. Resistência física. 

Dimensão psicológica: convivência afável, saber solucionar situações de tensão, 

resistência a pressões e estresses. Desinibição e auto imagem positiva. Emotividade, 

saber lidar com situações inexatas e silêncios.  

Dimensão social: necessidade de conexão com self-outro, self-massa. Ter domínio da 

própria imagem social, empatia e criar confiança. Desenvolver sentimentos de 

igualdade e participação ativa. Valorizar o grupo e o indivíduo.  

Dimensão espiritual: Saber diferenciar dimensões sacrais, crenças e fé. Perceber e 

reconhecer o divino e o humano nas falas e expressões.  

Grupos focais 

e dados 

multifocais 

Dimensão biológica: boa complexão visual, auditiva, cognitiva, além de uma forte 

clareza, compreensibilidade, simplicidade de tradução do dito e expresso. 

Dimensão psicológica: equilíbrio emocional, compartilhamento, expressão de 

sentimentos e percepção do sentimento alheio. 

Dimensão social: necessidade de conexão com self-outro, self-massa, predisposição 

para o social, agilidade no trato com fatores limitadores, desenvoltura e desembaraço 

em situações imprevisíveis. 

Dimensão espiritual: estabelecer vínculos de amizade, confiança sensível e 

sentimentos de transcendência. Fazer parte de algo maior que o grupo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

   

  

6. Considerações Finais 

 A visão ontológica do pesquisador indica sua condição de humanidade, 

vulnerabilidade diante do oculto, dos fatos a serem revelados, entendidos, interpretados. 

A compreensão da realidade ocorre diante de todos os seus sentidos, de suas dimensões 

como ser humano. Essas condições podem interferir na maneira como o pesquisador, 
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como indivíduo, se coloca no universo a ser pesquisado. Sob a métrica de suas 

características humanas que utiliza para interagir e conhecer o mundo, o pesquisador 

não se coloca como um ser neutro de sentidos. Sua humanidade não se apaga para que a 

frieza e neutralidade se apresente, como requer algumas metodologia científica. Assim 

sendo, a pesquisa social não é destituída de olhares e interpretações essencialmente 

humanas. Ao contrário, a essência humana presente na pesquisa qualitativa é que 

enriquece a ciência com a pluralidade necessária ao mundo de relações.  

 A perspectiva biopsicossocioespiritual enfatiza o universo complexo que é cada 

indivíduo em si mesmo. E quando esse ser humano se propõe a compreender o mundo 

por meio do saber, torna-se sujeito e promotor do conhecimento compartilhado pelas 

abordagens científicas. Connelly e Clandini (2011) fazendo referência à missão do 

pesquisador social, dizem com grande sensibilidade “como pesquisadores, vamos para 

cada novo campo de pesquisa vivendo nossas histórias. Nossos participantes também 

entram no campo da pesquisa, no meio do vivenciar das suas histórias. Suas vidas não 

começam no dia em que chegamos, nem terminam quando partimos” (CONNELLY e 

CLANDINI, 2011 p.18).  

 O relevante nessa questão não é “como” realizar uma pesquisa e sim “qual” o 

nível de sensibilidade, atitude, energia e disposição que o pesquisador disponibilizará ao 

realizar essa ou aquela técnica, essa abordagem ou esse paradigma. Seja dominando 

recursos metodológicos ou conhecimento teórico, a verdadeira faceta do pesquisador 

está em estabelecer conexões com outros indivíduos utilizando-se de todo o seu 

potencial biológico, social, psíquico e espiritual. 
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FUNÇÃO SOCIAL DOCENTE NUM CONTEXTO DE CRISE ORGÂNICA 

 

Faelma Albuquerque Barros
78

, UFT; Mario Borges Netto, UFT
79

. 

 

1 Introdução 

Nos últimos anos, especificamente no ano de 2016, o Brasil foi cenário de 

grandes transformações na esfera política, houve um grande descontentamento por parte 

de determinados grupos organizados, movimentos sociais e até partidos políticos 

pedindo o afastamento da presidente Dilma Roussef, existem muitos porquês que 

explicam a crise instaurada no Brasil, dentre eles estão a corrupção, contudo não 

podemos deixar de citar que até hoje colhemos os frutos da crise de 2008. Os escritos de 

Karl Marx e Antonio Gramsci são essenciais para compreendermos a complexidade da 

crise e da conjuntura nacional como um movimento orgânico, que considera não 

somente o presente, mas sobretudo a suas dimensões globais. No livro O manifesto do 

partido comunista Marx apresenta o conceito de crise de superprodução, esse conceito 

seria um primeiro pensamento daquilo que posteriormente Gramsci irá chamar de crise 

orgânica. De acordo com Marx, a sociedade burguesa ficou pequena demais para conter 

as crises que criou, e só consegue vencer essas crises destruindo as forças produtivas e 

mundializando o sistema burguês. Gramsci irá retomar o conceito de crise nos Cadernos 

do cárcere, especificamente no caderno 13, o autor apresenta que para compreender o 

conceito de crise é necessário saber que ela pode se iniciar com uma guerra e que a 

mesma possui origens internas e não em fatos políticos e jurídicos. Contudo ele mostra 

que além das guerras serem inicio de uma crise no sistema capitalista, as crises de 

superestrutura e de estado também são, para Gramsci a crise orgânica se manifesta a 

partir de três pontos, que tem traços muito similares aos últimos acontecimentos no 

Brasil: 1) por que as grandes massas antes passivas, entram em movimento caótico e 

desordenado, podemos citar como exemplo as grandes manifestações que ocorreram em 

junho de 2013 2) porque as classes [...] ficam desempregadas mesmo após ter feito um 
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aprendizado [...] 3) porque as forças antagônicas foram incapazes de organizar a seu 

favor esta desordem. Gramsci nos alerta que a crise não é algo passageiro, porque ela 

afeta o sistema como um todo, não somente as instituições e partidos políticos, mas 

atingem sobretudo os âmbitos econômicos, sociais e culturais. Semeraro (2016) nos traz 

à reflexão que a história ainda permanece dialética e que assim como as crises podem 

consolidar ainda mais o capitalismo, ela pode também criar condições para as classes 

subalternas lutarem por um novo projeto de sociedade. E os intelectuais orgânicos tem 

um papel fundamental nessa construção.  

1.1 Objetivos 

A principal proposta do trabalho é problematizar o professor como intelectual 

orgânico em um contexto de crise orgânica, apresentaremos o conceito de intelectual 

orgânico e posteriormente será feito uma análise do conceito de crise orgânica e sua 

relação com o conceito de revolução passiva. Por fim iremos analisar o professor como 

um sujeito que exerce uma função cultural- ideológica na organização social   

 

2 Os Intelectuais na perspectiva Gramsciana 

Com o avanço das tecnologias e a expansão do capitalismo nas ultimas décadas, 

fala-se muito pouco sobre intelectuais “orgânicos”, em seu artigo intitulado Intelectuais 

orgânicos em tempos de pós – modernidade, o autor Giovanni Semeraro apresenta 

algumas análises das funções que os intelectuais estão assumindo na pós modernidade, 

o autor considera que a crise dos intelectuais na atualidade está sobretudo ligada a 

indistinção entre esquerda e direita, pela derrota do comunismo e pelo revisionismo 

imposto às revoluções. Entretanto ao longo das últimas décadas os intelectuais foram 

garantindo espaços em diversos setores da sociedade civil. Para Gramsci o intelectual 

deve justamente mediar o mundo da produção com o complexo superestrutural, unindo 

a ação politica à sua especialidade.   Se pensarmos a partir do senso comum, intelectuais 

são aqueles que são providos de saberes, conhecimento, e que são capazes de refletir e 

especular sobre as idéias, contudo, para Gramsci, o intelectual deve ir além da 

abstração, ele deve ser mediador entre o mundo da produção e o complexo 

superestrutural. O pensador aponta que dentre as mais diversas categorias de intelectuais 

duas são as mais importantes os intelectuais tradicionais e os orgânicos 

        Sobre os intelectuais tradicionais, Gramsci fazia uma crítica, que por se acharem 

detentores do conhecimento faziam-se alheios as questões sociais e consideravam-se 

independentes e superiores às outras classes. Os mesmos são ligados a determinados 
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grupos sociais e perpetuam a ideologia dominante. Consideravam-se “autônomos e 

independentes” 

  

1) Todo grupo “essencial”, contudo, emergindo na história a partir da 

estrutura econômica anterior e como expressão do desenvolvimento 

desta estrutura, encontrou – pelo menos na história que se desenrolou 

até nossos dias – categorias intelectuais preexistentes, as quais 

apareciam, aliás, como representantes de uma continuidade histórica 

que não foi interrompida nem mesmo pelas mais complicadas e 

radicais modificações das formas sociais e políticas. A mais típica 

destas categorias intelectuais é a dos eclesiásticos, que monopolizaram 

durante muito tempo alguns serviços importantes: a ideologia 

religiosa, isto é, a filosofia e a ciência da época, com a escola, a 

instrução, a moral, a justiça, a beneficência, a assistência, etc. 

(GRAMSCI 2011, p. 15). 
 

Já os intelectuais orgânicos, estão ligados à sua classe de origem. Gramsci 

afirma que são aqueles que são capazes de organizar a cultura e que cria condições 

favoráveis para a expansão de sua classe, disputando a hegemonia. 

 

2)Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma 

função essencial no mundo da produção econômica cria para si, 

ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais camadas de 

intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da 

própria função, não apenas no campo econômico, mas também 

no social e político: o empresário capitalista cria consigo o 

técnico da indústria, o cientista da economia política, o 

organizador de uma nova cultura, de um novo direito, etc., 

etc.[...]Pode-se observar que os intelectuais “orgânicos” que 

cada nova classe cria consigo e elabora em seu 

desenvolvimento progressivo são, na maioria dos casos, 

“especializações” de aspectos parciais da atividade primitiva do 

tipo social novo que a nova classe deu à luz (GRAMSCI, 2011, 

p. 16). 
 

Podemos observar que a principal função dos intelectuais orgânicos está 

relacionada à construção de uma nova cultura, estes estão interligados ao mundo da 

produção, e são porta-voz de sua classe em todos os ramos da sociedade, desde 

sindicatos, instituições públicas e partidos políticos. Contudo nem todos os intelectuais 

orgânicos estão ligados à classe trabalhadora e nem à sua classe de origem, o autor 

coloca que o comprometimento dado a determinada classe é que garante a ideia de 

pertence. Gramsci sinaliza para a classe trabalhadora de sua época a importância da 

construção de um intelectual de novo tipo, para ele, o novo tipo de intelectual não deve 

ficar só na eloqüência, mais ser um construtor e organizador de uma nova hegemonia, 
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aquele que una a sua especialidade com a ação política. Os dois tipos de intelectuais 

temo como função conferir homogeneidade à consciência da classe a qual se vinculam 

organicamente (no caso dos intelectuais orgânicos) ou por adesão (no caso dos 

intelectuais tradicionais) de acordo com Semeraro (2006) ser orgânico é fazer parte de 

um organismo vivo e em expansão É importante frisar que o conceito de intelectuais em 

Gramsci é bastante complexo. Visto que não são conceitos fixos e estanques, uma vez 

que um intelectual tradicional pode vir a se tornar orgânico amanhã. Ambos exercem 

uma atividade coletiva e não individual. Gramsci afirma que o que é necessário para o 

embate hegemônico é os intelectuais em massa.  

 

2.1 Crise orgânica do capital e Revolução passiva 

Em momentos de instabilidade política, separar os conceitos de crise econômica, 

política e ideológica só nos é cabível para fins metodológicos, haja vista que esses 

conceitos estão intimamente ligados um ao outro e são resultados da crise orgânica que 

está enraizada na sociedade civil. Para entendermos o que seria crise orgânica é 

necessário voltar a Marx, mais precisamente no terceiro livro de O capital, onde sua 

preocupação central é a realidade concreta como nos aparece na superfície da sociedade. 

Gramsci irá apresentar o conceito de crise orgânica no caderno 13 e garante que a 

mesma deve ser analisada como um movimento orgânico, considerando assim como 

Marx, não somente sua aparência, mas sobretudo sua essência Gramsci definira o 

conceito de crise orgânica    ao afirmar que quando um grupo social se distingue de seus 

partidos tradicionais advém uma crise. A presente crise instaurada no Brasil pode ser 

interpretada como uma crise de hegemonia ou crise de autoridade, que são resultados da 

crise orgânica, uma situação na qual os grupos dirigentes da política nacional, perdem a 

capacidade de vocalizar os interesses da sociedade, nesse sentido há uma separação 

entre a sociedade civil e os grupos dirigentes. Gramsci afirma então:  

O aspecto da crise moderna que se lamenta como “onda de 

materialismo” está ligado ao que chama de “crise de 

autoridade”. Se a classe dominante perde o consenso, ou 

seja, não é mais dirigente, mas unicamente “dominante”, 

detentora da pura força coercitiva, isto significa 

exatamente que as grandes massas se destacaram das 

ideologias tradicionais, não acreditam mais no que antes 

acreditavam etc. luz (GRAMSCI, 2011, p. 184). 
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Para Gramsci o desenvolvimento do capitalismo é formado por continuas crises, afirma 

que são movimentos que ora se apazivaguam e imunizavam, ou seja a crise é a 

continuidade do sistema capitalista, ao passo que o mundo burguês torna-se estreito 

demais para conter as crises, ele consegue vencê-las dentro do próprio sistema. Um 

outro conceito apresentado po Gramsci e que aparece com maior nitidez em tempos de 

crise, é a revolução passiva apresentado pelo historiador Italiano Vicenzo Cuoco e 

posteriormente reformulado por Gramsci para analisar o risorgimento italiano. Contudo 

a revolução passiva para Gramsci não servia somente para analisar o risorgimento, que 

foi resultado das guerras napoleônicas, mas também de outros países que modernizavam 

o estado através de uma série de reformas ou de guerras nacionais. Essas “modificações 

moleculares” são continuas mudanças encouraçadas com um discurso democrático, mas 

que no entanto são apenas para a manutenção do sistema capitalista, isso está bem nítido 

na realidade brasileira, ouvimos e vemos acontecer reformas e mudanças nos direitos 

trabalhistas, nos investimentos na área da educação e da saúde. Uma grande retirada de 

direitos que tem como prerrogativa a contenção de gastos. Nesse sentindo segundo 

Semeraro (2016) a crise torna-se um precioso expediente para justificar a necessidade 

medidas drásticas e colocar o país “nos eixos” aprovando projetos regressivos e 

antidemocráticos.  

   Os conceitos de crise orgânica e revolução passiva dentre outros conceitos 

apresentados por Gramsci se tornam essenciais para compreendermos a realidade 

político-conjuntural brasileira, nos faz refletir e buscar resoluções e caminhos para uma 

sociedade mais justa e igualitária, e é através dos intelectuais orgânicos dentro dos 

aparelhos privados de hegemonia, que devemos travar esse embate hegemônico. 

 

3 Considerações Finais  

Mas como exercer tal função em um contexto de crise orgânica? Quais as funções que os intelectuais estão exercendo 

para reverter o quadro a favor das classes subalternas? Pensar o professor como intelectual orgânico é 

pensar alguém que use de suas aulas e metodologias para organizar uma nova cultura, 

aquele que seja um porta-voz da sua classe, que seja responsável em reproduzir para os 

seus alunos uma determinada concepção de mundo. O professor como um intelectual 

orgânico é alguém que esteja conscientemente a serviço da luta revolucionaria, 

consciente da sua realidade social e das contradições que nelas existem e que seja capaz 

de modificá-la e transformá-la. Em tempos de crise exercer essa atividade é fundamental para a emancipação da 

classe trabalhadora. Lutar por uma sociedade mais justa está a cargo dos intelectuais, na medida em que nos privamos dessa tarefa 

deixamos de lado o sonho por uma sociedade menos desigual. Semeraro (2016) nos traz novamente a reflexão de que o combate 
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hegemônico só será possível com fortes organizações de sujeitos coletivos populares e preparados para uma “guerra de posição”. 
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FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Ana Abadia dos Santos Mendonça
80

 

1 Introdução 

Durante muito tempo as escolas regulares eram espaços educativos nos quais somente 

as crianças consideradas “normais” poderiam frequentar. As crianças com deficiências 

eram colocadas em espaços escolares chamados Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAEs) e/ou escolas Especiais que tinham a missão de cuidar destas 

crianças.  

 A escola inclusiva surgiu a partir de diversas organizações mundiais, dentre elas 

podemos citar a Declaração de Salamanca (1994) e legislações, como a Constituição 

Brasileira de 1888 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 

9394/1996 no Brasil, que começavam a ver as pessoas com deficiências como 

indivíduos que tinham também o direito de estarem numa escola regular junto com os 

representativos da normalidade. 

 A Inclusão Escolar é uma modalidade de ensino que deve sobrepor a contemplar 

as crianças com deficiências físicas ou cognitivas, ou com múltiplas deficiências numa 

mesma sala de aula com alunos representativos da normalidade na escola regular. 

 A Educação Inclusiva implica em mudança de paradigma que visa uma 

educação transformadora em benefício de todos. Alunos com desempenhos diferentes 

alcançarão o mesmo objetivo na sala de aula, que é a aprendizagem. 

 

Educação inclusiva é o processo que ocorre em escolas de qualquer 

nível preparadas para propiciar um ensino de qualidade a todos os 

alunos independentemente de seus atributos pessoais, inteligências, 

estilos de aprendizagem e necessidades comuns ou especiais. A 

inclusão escolar é uma forma de inserção em que a escola comum 

tradicional é modificada para ser capaz de acolher qualquer aluno 

incondicionalmente e de propiciar-lhe uma educação de qualidade. Na 

inclusão, as pessoas com deficiência estudam na escola que 

frequentariam se não fossem deficientes. (SASSAKI, 1998, p. 8). 

 

  A transformação da escola regular, denominada de “comum tradicional” por 

Sassaki (1998) também é defendida por Mantoan (2008 e 2010), Capovilla (1993), 
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Batista; Enumo (2004), Pereira (2007), Glat & Nogueira (2002) e instituída na (LDB), 

nº 9394/96 no Capítulo V da Educação Especial, torna-se necessária e urgente a 

conscientização de inspetores e administradores escolares, supervisores, coordenadores 

pedagógicos e principalmente professores que assumam a responsabilidade quando da 

presença de alunos com deficiências na sala de aula, assumirem o seu papel de educador 

e desenvolver uma educação onde todos deverão ser beneficiados com o resultado desta 

ação voltada para a aprendizagem de todos. 

A inserção de todos os alunos na escola regular, independente de sua deficiência, 

é algo que assusta os profissionais da educação, especialmente professores. Estes 

profissionais têm esta atitude, segundo Beyer (2003) por não possuir informação 

suficiente, compreensão da proposta, formação adequada correspondente, técnicas 

didáticas e metodológicas adequadas e condições apropriadas de trabalho nem 

qualificação adequada. 

Mantoan (2006) afirma que “o mote da inclusão, ao contrário, é não deixar 

ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida escolar”. Assim fica 

claro que as crianças com deficiências devem frequentar a escola independente de sua 

idade. A escola deve se preparar para recebê-las em qualquer nível escolar, desde a 

educação infantil e até nos berçários, onde estes já começarão a se integrar com outras 

crianças representativas da normalidade, favorecendo o amadurecimento e os diversos 

aprendizados da vida cotidiana, como cuidar da higiene, participação nas brincadeiras 

diversas, alimentar sozinho, etc. 

 

1.1 Objetivos 

As crianças com deficiência intelectual (DI) possuem limitações que muitas 

vezes não as incapacitam ou provocam desvantagem para determinada atividade, mas 

geram estigmas individuais e coletivos. Para Goffman (1975), estigma é uma relação 

entre atributo e estereótipo, e tem sua origem ligada à construção social dos significados 

através da interação. A sociedade institui como as pessoas devem ser, e torna esse dever 

como algo natural e normal.  

As deficiências apresentam como desvantagens, uma vez que estereótipos e 

discriminações impedem que esta criança tenha vida normal na escola e na sociedade. 

Uma principal fonte de preconceito é a desinformação existente a cerca das 

potencialidades, desejos e dificuldades deste grupo da população escolar. 



357 
 

Assim sendo esta investigação científica teve como objetivos: conhecer parte do 

professorado que está em escolas básicas de ensino fundamental, identificando suas 

dúvidas, angústias, expectativas, a preocupação do processo de escolarização de 

crianças deficientes intelectuais, inseridos na classe da escola regular. 

Sabe-se que é nesta modalidade de ensino que os indivíduos com deficiências 

devem ser inseridos e desta feita, é urgente e necessário que tenhamos professores 

dispostos a fazer da escola um lugar para todos. 

 

2 Referencial Teórico 

A deficiência representa dentro das relações sociais um fato merecedor de 

aprofundamento contínuo pelas pessoas que estudam o comportamento humano. A 

sociedade tem dificuldades, ainda hoje, de lidar com os comportamentos diferenciados e 

com as pessoas que não estão de acordo com o modelo de “normal”. Todas as categorias 

de indivíduos que não se encontram dentro do parâmetro da normalidade têm ficado à 

margem da sociedade e principalmente da escola. 

 Segundo Mantoan (1997), o processo de inclusão exige da escola, novos 

recursos de ensino e aprendizagem, concebidos a partir de uma mudança de atitudes dos 

professores e da própria instituição, reduzindo todo o conservadorismo de suas práticas, 

em direção de uma educação verdadeiramente interessada em atender às necessidades 

de todos os alunos. 

 Quando falamos em inclusão de deficientes intelectuais, há necessidade de se 

criarem mecanismos que permitam, com sucesso, que ele se integre educacional, social 

e emocionalmente com seus colegas e professores e com os objetos do conhecimento e 

da cultura. Tarefa complexa, sem dúvida, mas necessária e possível. 

A escola básica de ensino regular, segundo as legislações pertinentes devem 

acolher dentro da modalidade Educação Inclusiva, todas as crianças com deficiências, 

independente de ser física, psíquica, intelectual ou mental, surdas, cegas, etc., a partir da 

educação infantil até o ensino médio, perpassando assim para o ensino superior. Deste 

modo, as crianças com deficiências intelectuais são as mais difíceis de serem aceitas, 

uma vez que demandam uma ampla assistência que muitas vezes, professores e equipe 

pedagógica não dispõem para concretizar o ensino aprendizagem nesta parcela do 

alunado. Estudos relacionados à construção social do deficiente intelectual estão mais 

relacionados aos problemas enfrentados por eles são mais de limitações e deficientes da 
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sociedade e do meio do que eles se encontram do que do próprio organismo do 

deficiente (MELCHIORI, 1997; OMOTE,1995). 

Segundo Mantoan (1997), o processo de inclusão exige da escola, novos 

recursos de ensino e aprendizagem, concebidos a partir de uma mudança de atitudes dos 

professores e da própria instituição, reduzindo todo o conservadorismo de suas práticas, 

em direção de uma educação verdadeiramente interessada em atender às necessidades 

de todos os alunos. 

O papel do professor é avaliar a conduta do aluno no seu dia-a-dia, seus avanços 

diários, valorizando mudanças de comportamento diante de situações problemas, sua 

interação com o mundo, mesmo que ele não consiga expressar no papel. A avaliação 

precisa estar a serviço do aluno, onde ele pode também aprender. 

Muitos profissionais ligados à educação não acreditam no desenvolvimento das 

crianças com deficiência intelectual em sala de aula. 

FERREIRA e GUIMARÃES (2003), ao tratarem do tema educação inclusiva 

enfocam que comete engano à pessoa que pensa a respeito deste tema e faz ligação 

apenas às crianças com algum tipo de necessidade especial.  

Consoante a este pensamento MITTLER (2003 p.25) diz que: “Isto se refere a 

todas as crianças que não estão beneficiando-se com a escolarização e não apenas 

aquelas que são rotuladas com o termo necessidades educacionais especiais”. 

Mendonça (2014) assegura que para que a educação inclusiva seja realmente 

conquistada pela escola regular, é necessário antes de tudo responsabilidade educacional 

dos docentes, pois quem são eles os primeiros a entrar em contato com os alunos 

deficientes intelectuais na escola. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A concepção de educação inclusiva tem se fortalecido no sentido de que a escola 

tem que se abrir para a diversidade, acolhê-la, respeitá-la e, acima de tudo, valorizá-la 

como elemento fundamental na constituição de uma sociedade democrática e justa. Essa 

concepção pressupõe que a escola busque caminhos para se re-organizar de forma a 

atender todos os alunos, inclusive os com deficiência, cumprindo seu papel social. 

Espera-se da escola inclusiva competência para desenvolver processos de ensino 

e aprendizagem capazes de oferecer aos alunos com deficiência condições de 

desenvolvimento acadêmico que os coloque, de forma equitativa, em condições de 

acessarem oportunidades iguais no mercado de trabalho e na vida. 
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Considerando a proposta de educação inclusiva opção brasileira referendada em 

suas políticas educacionais, entendemos que o movimento de re-organização da escola 

tem que começar na educação infantil por ser esta, conforme prescrito na lei, a primeira 

etapa da educação.  

Segundo Mendes: 

Os primeiros anos de vida de uma criança têm sido considerados cada vez 

mais importantes. Os três primeiros anos, por exemplo, são críticos para o 

desenvolvimento da inteligência, da personalidade, da linguagem, da 

socialização, etc. A aceleração do desenvolvimento cerebral durante o 

primeiro ano de vida é mais rápida e mais extensiva do que qualquer outra 

etapa da vida, sendo que o tamanho do cérebro praticamente triplica neste 

período. Entretanto, o desenvolvimento do cérebro é muito mais vulnerável 

nessa etapa e pode ser afetado por fatores nutricionais, pela qualidade da 

interação, do cuidado e da estimulação proporcionada à criança (MENDES, 

2010, p. 47-48).  

 

Visto que a educação inclusiva se fortalece nos primeiros anos de vida escolar da 

criança, é que foi proposta uma pesquisa de campo de cunho qualitativo, para que 

professores fossem ouvidos e dar a sua palavra a respeito do assunto. Também foi 

resgatado, como parte da investigação cientifica, autores desse tema e por isso a  

pesquisa bibliográfica foi também conduzida, com a prerrogativa de discutir com 

diversos autores este tema importante para a comunidade escolar.   

 

4 Resultados 

As escolas que possuem os anos iniciais do ensino fundamental têm no professor 

regente, o profissional responsável por direcionar o processo ensino-aprendizagem dos 

alunos, ministrando os conteúdos de Português, Matemática, Ciências, Geografia e 

História. Este professor é, contudo o guia dos alunos e muitas vezes são chamadas de 

“tia” ou “tio”, devido a proximidade com as crianças de diversas idades num clima de 

amizade, pois elabora e sistematiza os trabalhos interdisciplinares realizados pela 

escola. 

 A relação professor-aluno na sala de aula é complexa abarcando vários aspectos. 

Não se pode reduzi-la a uma fria relação didática nem a uma relação humana calorosa, 

mas sim a uma relação de colaboração, de solidariedade, de respeito mútuo. Este 

relacionamento tem dimensões diferentes que segundo Morales subdivide-se em duas 

partes:  

 

A relação-comunicação pessoal: reconhecer êxitos, reforçar a 

autoconfiança dos alunos, manterem sempre uma atitude de 
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cordialidade e de respeito. A orientação apropriada para o estudo e o 

aprendizado: criar comunicar uma estrutura que facilite o aprendizado 

(MORALES, 2004, p. 50). 

 

 Não basta que o professor conduza as atividades pedagógicas, é necessário que o 

aluno perceba e sinta o interesse do docente por sua pessoa e seu aprendizado, visto que, 

o tratamento que o professor tem para o aluno tem um impacto muito poderoso na 

construção deste cidadão. 

 Nas escolas envolvidas na pesquisa, as professoras regentes deixaram registradas 

suas atitudes em relação ao aprendizado das crianças com DI e, além disso, suas 

preocupações quanto à classe de maneira geral como mostram os quadros a seguir. 

 

Quadro retratando a vida escolar dos professores regentes 
 

 Escola 1 Escola 2 Escola 3 Escola 4 

Trabalhou com 

alunos com 

deficiências (Quais e 

quantos anos?) 

Autismo – 1 ano Síndrome do X 

Frágil (1 ano) e 

Síndrome de Down 

(1 ano). 

Deficiência Mental 

- 1 ano 

Deficiência mental 

– 1 ano e meio. 

Dificuldades em 

conduzir o processo 

ensino-aprendizagem 

do aluno com DI 

Interação com a 

classe, exposição do 

conteúdo.  

Exposição do 

conteúdo oral. 

Adaptações de 

material concreto e 

tempo (ele se cansa 

rápido). 

Exposição do 

conteúdo. 

Faz adaptação 

curricular 

Não  Sim. Com algumas 

limitações e de 

forma oral. 

Sim. Conceitos 

essenciais. 

Não. 

Trabalha com ensino 

diversificado 

Sim. Sim. Com 

limitações. Quando 

o conteúdo exige 

um raciocínio mais 

elaborado, ela não 

consegue. 

Sim. As atividades 

são adequadas ao 

nível de 

aprendizagem. 

Sim. Com a pasta 

de comunicação que 

o aluno tem. 

Expectativa com 

relação à 

aprendizagem da 

criança com DI. 

O aluno com DI é 

capaz de aprender 

tudo, porém dentro 

do seu limite. 

Que ela se sinta 

feliz e querida por 

todos e a 

aprendizagem se 

efetive de acordo 

com suas 

limitações. 

“Um dia de cada 

vez”, pois a 

educação é 

percebida no tempo 

dessa criança. 

Bom 

desenvolvimento 

em todos os 

aspectos. 

Existência de um 

método para ensinar 

crianças com DI. 

Quais? 

Não. Cada criança 

com DI ou não 

exige algo diferente, 

sem enquadrar e um 

único método. 

Método Fônico para 

alguns. 

Não. Não. 

Benefícios da 

inserção da criança 

com DI na sala de 

aula. 

Socialização e em 

seguida a 

aprendizagem. 

Socialização, 

cooperação e 

compreensão dos 

colegas. 

Laços afetivos com 

os colegas e 

professora, 

socialização e com 

menor intensidade o 

desenvolvimento 

cognitivo. 

Interação social e 

combate a 

discriminação. 

Inclusão se enquadra Sim. Com um mais Sim. Direito de Sim. Todas as Sim. Deficiências 
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nos seus valores 

quanto à educação? 

profissionais 

capacitados para o 

atendimento aos 

alunos com 

deficiências. 

frequentar as aulas, 

ter acesso ao 

conhecimento. 

crianças têm 

condições de 

frequentar a escola 

regular. 

mais graves 

deveriam estar na 

Educação Especial. 

Sua escola e sua 

adequação para 

receber crianças com 

DI. 

Vasto material de 

apoio para o 

professor e aluno, 

sala de recursos e 

horário para estudo. 

Não há adequação. Vários 

atendimentos 

individualizados e 

infraestrutura. 

Professor de Apoio, 

material concreto e 

de informática. 

Suas expectativas 

com relação à criança 

com DI de sua turma. 

Aprendizagem 

dentro dos seus 

limites. 

Acompanhar a 

turma com o 

máximo de 

rendimento. 

Evolução gradativa 

da aprendizagem. 

Maior 

desenvolvimento na 

escolarização do 

aluno. 

Aluno com DI e 

mudanças na rotina 

de seu trabalho. 

Mudanças no 

atendimento 

individual mais 

contínuo. 

Planejamento 

inclusivo. 

Sensibilidade, 

humanização e 

atividades 

diferenciadas. 

Professor de Apoio 

para o aluno com 

DI. 

Metas a serem 

atingidas até o fim do 

ano. 

Reconhecimento 

das letras e 

números,  

diferenciação e 

reconhecimento das 

cores primárias. 

Mais conhecimento 

para contribuir com 

o desenvolvimento 

da aluna. 

Contagem até 10, 

abstração dos 

conceitos destes 

números, 

conhecimento e 

identificação das 

letras do alfabeto.  

Desenvolvimento 

na escolarização 

dele. 

Desenvolvimento de 

um programa 

diferenciado com a 

criança com DI 

“O programa não é 

diferenciado, porém 

a forma como ele é 

aplicado é 

diferenciada”. 

Não há.  Sim. Com material 

concreto. 

Não há. Conto com 

o Professor de 

Apoio o tempo 

todo. 

Mudanças no seu 

trabalho a partir da 

experiência com 

aluno(a) com DI. 

“Aprendi a esperar 

o tempo de cada 

aluno respeitando 

suas 

potencialidades”. 

Dedicação e amor 

ao próximo. 

Olhar mais sensível 

para a deficiência. 

Aquisição de 

experiência. 

Resultados  Socialização e 

desenvolvimento de 

habilidades motoras. 

Avanço na 

oralidade, 

compromisso com 

as tarefas e 

segurança no 

processo de 

aprendizagem. 

Interação social, 

apropriação da 

rotina, evolução 

cognitiva e 

psicomotora. 

Socialização e 

algumas 

aprendizagens. 

Fatores que 

dificultaram o seu 

trabalho. 

Falta de 

conhecimento sobre 

a DI. 

Ansiedade dos pais 

em querer 

resultados 

imediatos. 

Problemas pessoais 

da professora. 

Não houve. 

Experiência com a 

inclusão e sua 

influencia na 

mudança de valores. 

“Sempre acreditei 

que todas as pessoas 

são capazes de 

aprender”. 

Não houve 

mudanças. 

“Tornei-me mais 

amorosa, sensitiva, 

cautelosa e uma 

busca de melhores 

estratégias para a 

aprendizagem da 

criança”. 

Não houve 

mudanças. 

Fonte: Questionários das professoras regentes. 
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 Fica claro nas respostas dadas pelas professoras regentes que todas possuem 

dificuldades para enfrentar a inclusão dos alunos com DI na sala de aula regular. As 

adaptações curriculares propostas na LDB/96 não são levadas a sério por duas escolas e 

isto torna o processo de inclusão mais comprometedor, apesar de todas se declararem 

favoráveis a isto e trabalharem com o ensino diversificado, facilitando além do aluno 

com deficiência, outros que venham ter dificuldades de escolarização.  

 Quanto às expectativas com este discente, todas são enfáticas em respeitar suas 

limitações e se preocuparem com a socialização da criança. Sabemos que inclusão não é 

integração e nem socialização. Estes princípios devem fazer parte do processo inclusivo, 

pois sem eles a inclusão não acontecerá. É preciso ter consciência que a criança com DI 

está na escola regular para ser escolarizada como as demais. 

 A integração social das pessoas com deficiência passa pela escola, já que sua 

função não é apenas a de ensinar conteúdos das disciplinas, mas também de participar 

no estabelecimento dos padrões de convivência social.  

 Mello em 1997 dizia que: 

 

É através da escola que a sociedade adquire, fundamenta e modifica 

conceitos de participação, colaboração e adaptação. Embora outras 

instituições como a família ou igreja tenham papel muito importante, é 

da escola a maior parcela (MELLO, 1997, p. 14). 

 

 Enquanto isso, a inclusão escolar prioriza a partir da integração, a efetiva 

escolarização dos educandos com deficiências no contexto da sala de aula da escola 

regular, adaptando-se às particularidades de cada um, onde não se aceita discriminação, 

segregação ou qualquer outra barreira que não favoreça este processo (MANTOAN, 

1997). 

 Os questionários demonstraram que há uma relação dialógica, participativa em 

que acontece a troca entre os sujeitos que ora aprendem e ora ensinam. No entanto, essa 

relação na pratica observada é pouco visualizada e perceptível. Para Kullok: 

 

O processo de ensino-aprendizagem, o aluno é o sujeito e o construtor 

do processo. Toda aprendizagem precisa ser embasada em um bom 

relacionamento entre os elementos que participam do processo, ou 

seja, aluno, professor, colegas de turma, dialogo, colaboração, 

participação, trabalhos e jogos (brincadeiras) em conjunto ou em 

grupos, respeito mútuo [...] (KULLOK, 2002, p. 11). 

 

 Para favorecer a aprendizagem dos alunos com DI, aconteceram mudanças 

diversas e na Escola 4, a única que conta com um professor de Apoio que media todo o 
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processo ensino-aprendizagem do adolescente. Também podemos verificar que todas as 

professoras regentes esperam que seus alunos aprendam noções básicas para um início 

de escolarização, embora na pesquisa, tenhamos alunos de 3º e 4º anos do ensino 

fundamental. Relatam como dificuldades de conduzir seu trabalho, a falta de 

conhecimento sobre a DI e a ansiedade por parte dos pais em ver logo seu(a) filho(a) 

lendo e escrevendo como as outras crianças e de alguma maneira pressionam 

professores para que isto aconteça. A professora da Escola 4 relatou não ter dificuldade 

pois ela tem  o professor de Apoio na condução do processo de escolarização do aluno 

em questão. Problemas pessoais relatados pela professora da Escola 3, são de ordem 

médica, luto, ocasiões que lhe renderam por quase todo o primeiro semestre do ano de 

2013, licenças médicas e isto dificultou a continuação do seu trabalho.  

 Assim sendo, podemos destacar que uma grande parte do professorado 

engajado na pesquisa não possui qualificação adequada para atuar em salas de aula 

inclusiva, o que não deixa dúvidas que é também o reflexo de grande parte das escolas 

regulares de qualquer nível de escolaridade. 

 

5 Considerações Finais 

A inclusão de crianças com DI na escola regular, especificamente a sua 

escolarização, é bastante discutida e muitas vezes questionada a respeito da presença 

destes alunos neste ambiente. Profissionais da educação que estão tentando fazer o 

máximo para atendê-los, mas que poderiam desenvolver melhor sua docência se 

tivessem melhor conhecimento da deficiência, de melhores métodos para sua atuação 

como docente.  

Ficou bem evidenciado que a primeira preocupação de todas as pessoas que 

lidam com estes alunos é que eles possam se sentir felizes no ambiente em que estão e 

que a socialização é o primeiro objetivo de todos. 

Finalizando conclui-se que a educação inclusiva ainda está longe de ser aquela 

que realmente vai incluir de fato nossas crianças com deficiências cognitivas no meio 

educacional a qual tem direito e, que os profissionais da educação que atuam nas 

escolas inseridas na pesquisa e os demais de maneira geral, possam buscar em cursos de 

formação continuada subsídios norteadores de uma prática inclusivista. Quanto aos 

cursos de licenciaturas, eles devem nortear melhor as discussões a esse respeito, para 

que os futuros professores possam ter informações mais abrangentes do que seja a 

educação inclusiva e como ela acontece.  
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INVERSÃO DE CONTEÚDOS CURRICULARES NO ENSINO MÉDIO NO 

ENSINO DE FÍSICA SEGUNDO A TEORIA DE BRUNER 

Donizete Lima Franco
81

 

 

1 Introdução 

    A educação é um processo cognitivo que acontece nos seres humanos 

independente da idade e do nível escolar. Ela está presente em ambientes escolares e 

não escolares, mas com grande ênfase nos primeiros, onde há um conjunto de regras 

para ministrar conteúdos programáticos das diversas disciplinas que compõem a grade 

horária da educação básica.  

 Para Fernández (1998), as reflexões sobre o estado atual do processo ensino 

aprendizagem nos permite identificar um movimento de ideias de diferentes correntes 

teóricas sobre a profundidade do binômio ensino e aprendizagem. 

Aprendizagem é antes de tudo, mudança de comportamento em relação ao que 

foi apreendido. É um estagio de vida que se modifica por toda a existência do indivíduo, 

pois é através dela que o professor, sujeito indispensável deste processo, aparece como 

o principal mediador do ensino aprendizagem da escola regular. 

Se analisarmos a situação atual da prática educativa em nossas escolas 

identificaremos problemas como: a grande ênfase dada à memorização, pouca 

preocupação com o desenvolvimento de habilidades para reflexão crítica e autocrítica 

dos conhecimentos que aprende; as ações ainda são centradas nos professores que 

determinam o quê e como deve ser aprendido e a separação entre educação e instrução. 

A solução para tais problemas está no aprofundamento de como os educandos 

aprendem e como o processo de ensinar pode conduzir à aprendizagem. 

Sem dúvida, o professor além de ser educador e transmissor de conhecimento, 

deve atuar, ao mesmo tempo, como mediador. Ou seja, o professor deve se colocar 

como ponte entre o estudante e o conhecimento para que, dessa forma, o aluno aprenda 

a “pensar” e a questionar por si mesmo e não mais receba passivamente as informações 

como se fosse um depósito do educador. 
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Segundo Freire (1996), a ação docente é a base de uma boa formação escolar e 

contribui para a construção de uma sociedade pensante. Entretanto, para que isso seja 

possível, o docente precisa assumir seu verdadeiro compromisso e encarar o caminho do 

aprender a ensinar. Evidentemente, ensinar é uma responsabilidade que precisa ser 

trabalhada e desenvolvida. Um educador precisa sempre, a cada dia, renovar sua forma 

pedagógica para, da melhor maneira, atender a seus alunos, pois é por meio do 

comprometimento e da “paixão” pela profissão e pela educação que o educador pode, 

verdadeiramente, assumir o seu papel e se interessar em realmente aprender a ensinar.  

Neste sentido entra em cena o estudo da Física como disciplina e o professor que 

a ministra. Dentre outras disciplinas, esta é a que a maioria dos alunos demonstra certa 

aversão e dificuldades em compreender como acontecem os vários fenômenos que a 

disciplina conduz. Por isso, há alunos que a detestam e, na maioria das vezes e em 

pouco tempo, o contato em sala de aula com esse novo componente curricular torna-se 

uma vivência pouco prazerosa e, muitas vezes, chega a constituir-se numa experiência 

frustrante que o estudante carrega consigo por toda a vida.  

Para o estudo da Física é importante e necessário que docente e alunos se 

interagem em diversas formas e metodologias, contando com o uso de recursos 

didáticos variados para que possa colher bons resultados na finalização do processo 

ensino-aprendizagem. 

Os experimentos, com os quais as pessoas interagem, são, em sua maioria, 

intrigantes e desafiadores, capazes de despertar - em crianças, jovens e adultos a 

curiosidade e o gosto pela Física, e de motivar professores para o uso de procedimentos 

mais atrativos de ensino (BONADIMAN; AXT, 2005). 

Valorizar a experimentação como elemento capaz de tornar o ensino da Física 

mais atrativo, de motivar o aluno para o estudo, de contribuir para a sua aprendizagem e 

de facilitar o estabelecimento de relações com o cotidiano. 

Todavia, é importante que o professor, na função de mediador da aprendizagem 

do aluno, esteja atento para que o conhecimento escolar se aproxime o quanto possível, 

do conhecimento científico. Esse processo de aproximação entre os dois conhecimentos 

não é linear e nem se esgota dentro deum período específico, pois sempre haverá 

possibilidades de serem produzidas novas interações entre as bases de referências, tanto 

em sala de aula quanto e noutras vivências. 

A teoria da instrução de Jerome Bruner (1991), um autêntico representante da 

abordagem cognitiva, traz contribuições significativas ao processo ensino-
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aprendizagem, principalmente à aprendizagem desenvolvida nas escolas. Sendo uma 

teoria cognitiva, apresenta a preocupação com os processos centrais do pensamento, 

como organização do conhecimento, processamento de informação, raciocínio e 

tomada de decisão. Considera a aprendizagem como um processo interno, mediado 

cognitivamente, mais do que como um produto direto do ambiente, de fatores 

externos ao aprendiz. Apresenta-se como o principal defensor do método de 

aprendizagem por descoberta (insight). 

A teoria de Bruner apresenta muitos pontos semelhantes com a de Piaget. 

Bruner considera a existência de estágios durante o desenvolvimento cognitivo e 

propõe explicações similares às de Piaget, quanto ao processo de aprendizagem. 

Atribui importância ao modo como o material a ser aprendido é disposto, assim como 

Gestalt, valorizando o conceito de estrutura e arranjos de ideias. “Aproveitar o 

potencial que o indivíduo traz e valorizar a curiosidade natural da criança são 

princípios que devem ser observados pelo educador” (BRUNER, 1991, p. 122). 

A escola não deve perder de vista que a aprendizagem de um novo conceito 

envolve a interação com o já aprendido. Portanto, as experiências e vivências que o 

aluno traz consigo, favorecem novas aprendizagens. Bruner (2001) chama a atenção 

para o fato de que as matérias ou disciplinas tais como estão organizadas nos 

currículos, constituem-se muitas vezes divisões artificiais do saber. Por isso, várias 

disciplinas possuem princípios comuns sem que os alunos – e algumas vezes os 

próprios professores – analisem tal fato, tornando o ensino uma repetição sem 

sentido, em que apenas respondem a comandos arbitrários, Bruner (2001) propõe o 

ensino pela descoberta. O método da descoberta não só ensina a criança a resolver 

problemas da vida prática, como também garante a ela uma compreensão da 

estrutura fundamental do conhecimento, possibilitando assim economia no uso da 

memória, e a transferência da aprendizagem no sentido mais amplo e total. 

Segundo Bock (2001), a preocupação de Bruner é que a criança aprenda a 

aprender corretamente, ainda que “corretamente” assuma, na prática, sentidos 

diferentes para as diferentes faixas etárias. Para que se garanta uma aprendizagem 

correta, o ensino deverá assegurar a aquisição e permanência do aprendido 

(memorização), de forma a facilitar a aprendizagem subsequente (transferência). Este 

é um método não estruturado, portanto o professor deve estar preparado para lidar 
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com perguntas e situações diversas. O professor deve conhecer a fundo os conteúdos 

a serem tratados. Deve estar apto a conhecer respostas corretas e reconhecer quando 

e porque as respostas alternativas estão erradas. Também necessita saber esperar que 

os alunos cheguem à descoberta, sem apressa-los, mas garantindo a execução de um 

programa mínimo. Deve também ter cuidado para não promover um clima 

competitivo que gere, ansiedade e impeça alguns alunos de aprender. 

Bruner (2006) defende uma participação ativa do aluno no processo de 

aprendizagem, propondo o conceito de “aprendizagem por descoberta”. Em sua 

proposta, os professores devem criar condições para que as crianças ao explorarem a 

situações e tentarem resolver os problemas “descubram” o conteúdo essencial que vai 

ser aprendido e incorporem significativamente esse conhecimento em sua estrutura 

cognitiva. 

Para Bruner “Qualquer assunto pode ser ensinado efetivamente de alguma 

forma intelectualmente honesta para qualquer criança em qualquer estágio de 

desenvolvimento” (BRUNER, 1978). 

Isso propõe a dizer que segundo a teoria do desenvolvimento cognitivo de 

Bruner propõe que mesmo as crianças jovens podem aprender conceitos difíceis com o 

apoio pedagógico apropriado, e isso prontamente leva a pensar em aplicações 

educacionais práticas, que o próprio Bruner ajudou a conceber e implementar. 

Dessa feita qualquer matéria pode ser organizada de maneira tal que possa ser 

transmitida e entendida por qualquer estudante. 

Nessa perspectiva, na busca da comprovação teoria de Bruner no nosso 

alunado, me proponho desenvolver um trabalho de pesquisa junto aos alunos do 1º 

ano do curso de Eletrotécnica integrado ao ensino médio.  

O conteúdo de Eletricidade dentro do componente curricular de Física, 

normalmente no ensino médio é desenvolvido no 3º ano. Nesse ano de 2017, 

esporadicamente me dispus a ministrá-lo no 1º ano do curso de Eletrotécnica 

integrado ao ensino médio.  

 

1.1 Objetivos 

O ensino de Física é um dos que apresentam maiores dificuldades de 

compreensão por parte dos alunos, tendo em vista, a grande quantidade de cálculos e 
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fórmulas matemáticas que os mesmos deverão inserir na sua aprendizagem para desta 

forma conseguir resolver uma grande parte dos exercícios desta disciplina. 

Devido a dificuldades de alguns alunos não compreenderem os conteúdos de 

Física, levando-os a sucessivas notas baixas, perda da autoestima, mudanças de 

comportamento na sala de aula, reprovações e evasões. 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB/96), iniciou-se um ciclo de discussões sobre um novo Ensino Médio, sinalizando 

a necessidade de reformas educacionais, onde este novo Ensino Médio deveria ser etapa 

conclusiva da educação básica. 

Redesenhando a teoria de Bruner para a aprendizagem de qualquer conteúdo em 

qualquer época do seu desenvolvimento, este projeto de pesquisa objetivou; organizar, 

elaborar, executar e discutir a inversão de conteúdos (Eletricidade) do componente 

curricular de Física no 1º ano do curso de Eletrotécnica integrado ao ensino médio, com 

o do 3º ano do ensino médio.  

 

2 Referencial Teórico 

Por definição, “física é a ciência que investiga as propriedades dos campos e as 

propriedades e a estrutura dos sistemas materiais, e suas leis fundamentais” 

(FERREIRA, 2000, p. 323). Apesar de está presente em todos os lugares seja ele do 

planeta ou do universo, muitas pessoas não tem conhecimento de como ela está 

influenciando sua vida. Dado fato são circunstâncias da história, devido ao surgimento 

como área que estuda os fenômenos, suas causas e consequências.  

Em dado momento, quando o aluno chega ao ensino médio, na maioria das vezes 

ele tem um conceito formato a respeito das disciplinas exatas. Normalmente esta 

formação já está fundamentada em estudos feitos anteriormente no 9º ano do ensino 

fundamental, por ocasião do estudo de Ciências, que especificamente neste ano escolar, 

dá as primeiras noções de física, química e biologia.  

Bruner propõe que o aluno tenha uma grande participação no processo de 

aprendizagem. O professor não expõe os conteúdos de maneira explicita, mas gera 

condições para que os alunos conheçam uma meta a ser alcançada e serve como 

mediador e guia para que os próprios alunos percorram o caminho e alcancem os 

objetivos propostos. Em outras palavras, a aprendizagem por descoberta ocorre quando 

o professor apresenta todas as ferramentas necessárias ao aluno para que ele descubra 

por si o que deseja aprender (BRUNER, 2001).  



371 
 

Para Bruner, o relevante na matéria de ensino é sua estrutura, suas ideias e 

relações fundamentais. Esta é, aparentemente, a principal proposta de Bruner sobre o 

que ensinar. A respeito da questão de como ensinar, Bruner destaca o processo de 

descobrimento, através de exploração de alternativas, e o currículo em espiral. Segundo 

ele, o ambiente ou os conteúdos de ensino têm que ser percebidos pelo aprendiz em 

termos de problemas, relações e lacunas que deve preencher a fim de que a 

aprendizagem seja considerada significativa e relevante. Currículo em espiral, por sua 

vez significa que o aprendiz deve ter oportunidade de ver o mesmo tópico mais de uma 

vez em distintos níveis de profundidade e modos de representação. 

A ideia de desenvolvimento intelectual ocupa um lugar fundamental na teoria de 

Bruner, pois, para ele "ensinar é, em síntese, um esforço para moldar o 

desenvolvimento" e "uma teoria de ensino versa, com efeito, sobre as várias maneiras 

de auxiliar o desenvolvimento" (1969, p.15). Ao se referir à natureza do 

desenvolvimento intelectual, ele considera, entre outros, os seguintes aspectos (1969, p. 

19-21): 

 
O desenvolvimento intelectual caracteriza-se por independência crescente da 

resposta em relação à natureza imediata do estímulo[...] [...] baseia-se em 

absorver eventos, em um sistema de armazenamento que corresponde ao 

meio ambiente [...] [...]é caracterizado por crescente capacidade para lidar 

com alternativas simultaneamente, atender a várias sequências ao mesmo 

tempo, e distribuir tempo e atenção, de maneira apropriada, a todas essas 

demandas múltiplas (BRUNER, 1969,. P. 19-21). 

 

 Embora reconheça a grande influência de fatores culturais, motivacionais e 

pessoais no desejo de aprender e de tentar solucionar problemas, Bruner concentra sua 

atenção na predisposição para explorar alternativas. Partindo da premissa que o estudo e 

a resolução de problemas baseiam-se na exploração de alternativas, propõe que a 

instrução deverá facilitar e ordenar tal processo por parte do aluno. Existem três fatores 

envolvidos no processo de exploração de alternativas: ativação, manutenção e direção. 

A ativação é aquilo que dá início ao processo, a manutenção o mantém e a direção evita 

que ele seja caótico. 

 Terá como destaque a teoria de Jerome Bruner e a partir de suas concepções é a 

investigação cientifica tomará forma. Portanto o referencial teórico será 

primordialmente alicerçado na teoria de Bruner. Como se pretende ter um trabalho 

coeso será consultado também outros autores que tiverem pontos comuns com a teoria 

dele, como Piaget e Ausubel que assim como Bruner foram adeptos da Teoria Cognitiva 
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na verificação da existência ou não de traços comuns para o desenvolvimento da 

investigação científica. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O processo ensino-aprendizagem de Física vincula-se diretamente ao campo das 

estruturas cognitivas dos indivíduos, a aprendizagem cognitiva. Neste sentido, discutir o 

processo escolarizado do ensino de Física requer uma identificação com as teorias 

cognitivas de aprendizagem, como forma de discutir os mecanismos que favorecem a 

compreensão dos conceitos e fenômenos físicos. Diversas são as teorias que tem sido 

propostas como forma de subsidiar o ensino nestes últimos anos, porém algumas podem 

ser vinculadas diretamente ao ensino de Física. Neste sentido, as teorias ditas 

construtivistas que buscam na construção do conhecimento o meio favorável a sua 

compreensão, parecem ser mais adequadas à proposta deste trabalho. 

 O trabalho será realizado em 2 etapas : uma teórica e outra de campo. 

  Nessa primeira etapa, será identificado o autor principal da pesquisa, Jerome 

Bruner, sua teoria, como ela se firmou, sua concepção de ensino, de aprendizagem, de 

estudo, de crescimento do ser humano, como individuo na sociedade e na escola, dentre 

outros.  

Na segunda fase que também será desenvolvida juntamente com a primeira, que 

é a etapa de campo, irei ministrar conteúdos de Física que são normalmente do 3º ano 

do ensino médio, no 1º ano do curso de Eletrotécnica integrado ao ensino médio.  

Nesse percurso do desenvolvimento das aulas, irei anotando  as dificuldades dos 

alunos, problemas encontrados por mim, o professor da turma, os avanços e 

aprendizagens dos alunos e, numa etapa mais adiante, a turma passará por avaliações 

normais da instituição escolar, também como meio de identificar a aprendizagem de 

todos os alunos. 

Por fim, será elaborado um questionário que será aplicado aos discentes com a 

finalidade de avaliar a atuação do professor, da inversão dos conteúdos curriculares para 

uma identificação segura da finalização da pesquisa. 

 

4 Resultados 

Como é um projeto de pesquisa de mestrado, ele ainda se encontra em 

andamento e os resultados finais ainda não estão disponíveis. Entretanto todo o 

andamento desta investigação cientifica está ocorrendo dentro do prazo previsto e de 
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acordo com as investigações iniciais, os alunos estão adquirindo o conhecimento de 

acordo com a teoria de Bruner. 

 

5 Considerações Finais 

Ao final da investigação e dos relatórios finais, espera-se que a teoria de Bruner 

de que “Qualquer assunto pode ser ensinado efetivamente de alguma forma 

intelectualmente honesta para qualquer criança em qualquer estágio de 

desenvolvimento” (BRUNER, 1978), esteja correta também na atualidade. Que nossos 

jovens na época da tecnologia faça jus a esta teoria descrita a quase quarenta anos. 
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RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E TRABALHO: SEUS DESDOBRAMENTOS 

E PERSPECTIVAS 

 

Leoclécio Dobrovoski Silva Pereira
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, UFU; Fabiane Santana Previtali
 83
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1 Introdução 

Marx compreende a realidade a partir dos modos de produção capitalista, pela 

relação histórica e econômica, psicológica e política onde o homem se constrói pelo 

trabalho, pelo modo de produção da vida material e se desvencilha das formas de 

compreensão idealistas e empiricistas da realidade, onde ela é uma determinação da 

consciência ou uma pura realidade. Para Marx, a dialética consiste na compreensão do 

movimento da história e das formas pelas quais o homem se organiza nela, tendo como 

produto o entendimento de que está-se diante e entre fatores que não são um fim em si 

mesmos, mas em constante construção, seja pela sua manutenção ou pela transformação 

a partir da ação do homem ou do meio que o envolve. 

De acordo com Gadotti (1990), com Hegel a dialética retorna como tema 

filosófico e como proposta filosófica para o conhecimento. Na sua perspectiva, as 

múltiplas determinações da realidade são construções postas no plano da abstração, de 

modo que a razão assume a perspectiva de controle e ordenamento da realidade, onde a 

realidade é a concretização do pensamento, é o seu produto. Os opostos, realidade ideal 

e realidade real, têm na sua relação o controle pela ideia e a subsunção do real torna-se 

natural no processo binário. Assim, para Hegel, a contradição e oposição são o motor do 

pensamento e a história é a realização de pensamentos idealmente concebidos. 

De Hegel, Marx extrai sua base epistemológica da dialética. Ela lhe serviu de 

fundamento, em contrapartida, refutou-a tempestuosamente na sua estrutura e forma de 

conceber o mundo, que se dava a partir de uma ideia central, totalizante da sociedade. 

Marx considerou o homem real, histórico, na imanência dos fatos, nas 

contradições de suas relações e na forma que o ser social é e se constrói.  

Para o pensamento marxista, importa descobrir as leis dos fenômenos 

de cuja investigação se ocupa; o que importa é captar, detalhadamente, 

as articulações dos problemas em estudo, analisar as evoluções, 
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rastrear as conexões sobre os fenômenos que os envolvem. (PIRES, 

1997, p. 85) 

O materialismo histórico dialético tem como instrumento de desmistificação do 

aparente o movimento do pensamento, que consiste em partir do real concreto na 

direção da identificação de quais regras regem a organização do real, demonstrando sua 

estrutura alinhavada sob a perspectiva de uma maquinaria social, criada para o controle 

da sociedade e na sua domesticação. “Parte-se do empírico, passa-se pelo abstrato e 

chega-se no concreto”. (PIRES, 1997, p. 86) 

A relação dialética marxista com a educação visa a constatação de que a 

educação não se dá num processo desprovido de parcialidade, que a sua organização 

prática é carregada de ideologia, onde a concretização do ato educativo se transforma 

em recurso de manipulação. Como a educação é um processo obrigatório na sociedade, 

urge identificar no plano do concreto, quais são as estruturas que norteiam 

abstratamente a prática educativa na forma que ela se encontra (empírica). 

Marx (1979) concebe a sociedade como um todo, na qual o ser social é 

determinado pela estrutura que o cerca, de modo que sua consciência e sua forma de ser 

no mundo é condicionada pela externalidade. Como o ser social não é consciente de si, 

torna-se massa de manobra nas mãos de manipuladoras que criam uma sociedade de 

benefícios a uns poucos. 

 

1.1 Objetivos 

Objetiva-se apresentar o movimento histórico relacionado ao trabalho oriundo da 

necessidade e capacidade do homem transformar a natureza como requisito para sua 

sobrevivência à concepção do homem que transforma-se no trabalho, segundo os 

requisitos que o mercado lhe impõe; considerar o processo educativo como mecanismo 

do capital para a manipulação das massas bem como caminho pelo qual a emancipação 

do homem é construída, num processo de resistência e avanço nas políticas que regulam 

o processo educacional que lhes sejam benéficas na sua integralidade. 

 

2 Referencial Teórico 

Fundamenta-se nas discussões e análises de especialistas sobre o tema 

envolvendo o trabalho e educação, considerando-os – trabalho e educação – como 

necessários ao homem para a sua organização bem como forma pela qual garante sua 

existência, sob a ótica de Lombardi para o qual o trabalho representa recurso necessário 
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para a manutenção da vida, Saviani ao tratar da institucionalização da educação como 

meio de segregação dos benefícios de direito de todos, reverberada pela posição de 

Snyders ao apresentar a escola como terreno da luta de classes, bem como Mészáros, 

para o qual a educação não deve ficar circunscrita aos limites institucionais, mas que 

vise a transcendência e superação da auto alienação do trabalho. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A análise é feita sob a ótica do materialismo histórico e dialético, pela convicção 

de que o movimento que tangencia o trabalho e educação na sociedade são 

condicionantes do comportamento dos homens. Eles podem delimitar a ação humana 

para a complacência bem como dar-lhe condições para ir além daquilo que lhes é 

oferecido como regra máxima do saber ou de seus benefícios para as massas. Tal 

horizonte é possível a partir do momento que o envolvimento com a realidade passe da 

espera pronta e acabada para a perspectiva da construção, meio pelo qual vislumbra-se 

alternativas em meio às determinações finalísticas. 

 

4 Trabalho e Educação: Condicionamentos 

Ontologicamente, o trabalho é a ação pelo qual o homem transforma o meio e a si mesmo como 

forma de garantir sua existência e a ordem do espaço que o cerca, proporcionando a condição de, na 

relação com a natureza, adquirir o necessário para sua subsistência. Nestes termos, o trabalho é uma 

condição vital para o ser humano, recurso inalienável e próprio da sua espécie como forma de 

transformação da natureza para a sobrevivência de forma planejada.  

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, 

um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e 

controla seu metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta 

com a matéria natural como uma força natural. Ele põe em movimento 

as forças naturais pertencentes a sua corporalidade, braços e pernas, 

cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma 

útil para sua própria vida. (MARX, 1996, p. 297) 

 

As relações capitalistas de trabalho caracterizam o ápice da subsunção do 

trabalhador ao capital, pois de um processo que envolve manipulação da educação ou o 

seu cerceamento, o capitalismo maximiza sua carga sobre o trabalhador que se encontra 

desprovido de alternativas, transformando as relações de trabalho em duas direções 

prejudiciais aos explorados: por um lado tira-lhe um atributo inerente à sua existência, o 

trabalho, através da produção dos exércitos de reserva e, por outro, mantém o trabalho, 

mas de forma alienada. 
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De acordo com Kuenzer (2010), o trabalho ganha conotação negativa nas 

atividades dos homens, pois pelo processo de incorporação das habilidades humanas nas 

máquinas, ele passa a ser o elemento executor das atividades medidas em quantidade e 

tempo como apêndice dela, desumanizando o homem e o trabalho. O capital se apropria 

da tecnologia e o incorpora no seu ambiente de produção e passa a construir perfis de 

trabalhadores moldados para atender à dinâmica da superprodução, ditada pelo ritmo 

das máquinas, desenvolvendo processos parciais dentro do processo de produção, o que 

conduz o trabalhador à não se reconhecer no trabalho e a sua consequente alienação. 

Nas sociedades organizadas em torno do trabalho sob controle do capitalismo, o 

trabalhador, mesmo que resguardado juridicamente por direitos trabalhistas, é obrigado 

a vender sua força de trabalho ao capital como meio de garantir sua subsistência e 

acesso aos bens de produção e consumo, contribuindo por um lado com a produção em 

alta escala e, por outro, tornando-se também consumidor, seja dos recursos essenciais 

ou daqueles que lhe são introjetados através da manipulação do marketing 

mercadológico. 

Dessa forma, a emancipação humana não é efetivada por dois princípios básicos: 

o trabalho como alienação do homem e seu consequente não reconhecimento nele e a 

construção das consciências para o consumo, como garantia do valor de troca das 

mercadorias e a domesticação dos indivíduos em consumidores vorazes, sendo 

explorados objetivamente na sua produção e subjetivamente no consumo, conduzindo 

assim ao processo de “eliminar as condições de existir do homem”, subsumido pelo 

trabalho e no trabalho alienado. (FRIGOTTO, 2010, p. 86) 

A estrutura do trabalho, na relação capitalismo e proletariado, desumaniza as 

duas partes na efetivação da exploração. Por um lado o que exerce controle sobre o 

trabalho é alienado no extrair do trabalho – exploração – algo que vai além da auto 

realização, no sentido de que ele não se realiza numa atividade ontologicamente 

benéfica e como meio de transformação da natureza para a sobrevivência e, na outra 

ponta, de modo servil, aquele que é obrigado a vender sua força de trabalho como único 

meio de subsistência.  

No que diz respeito ao aspecto da desumanização do trabalho no capitalismo, 

evidencia-se a necessidade de ressignificação deste mecanismo de produção de 

riquezas, controle social e exploração em duas vertentes: na dimensão do explorador e 

na do explorado.  
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Necessário se faz também considerar que, em hipótese alguma, o explorador 

fornecerá ao explorado as condições para o alcance da igualdade nas relações. Como o 

próprio Marx elucida, na relação das partes, a história se constrói na e pela luta de 

classes, onde o capital se reinventa e oprime sempre mais o trabalhador. 

Doravante, ressalvado o ideal não num plano de idealismo, mas como concepção 

de realidade a ser construída na luta de classes, o aspecto educativo representa a 

condição pela qual o princípio desta mudança é alavancada, desde a educação escolar 

até a educação política, para a capacidade de formação da consciência crítica à 

capacidade de interpretar a realidade e mobilização para a mudança. 

Há que se considerar, no devir da história, o ranço enigmático até então 

imperante sobre a educação formal, no que diz respeito à educação de classes, como 

forma de controle velado, contudo o aspecto educativo, que envolve desde a 

conscientização até a mobilização e formação de nova concepção da realidade, 

apresenta-se como condição significativa,  

[...] para que todos os homens, explorados e exploradores, possam 

alcançar uma condição de emancipação humana e de 

omnilateralidade, deve-se mudar radicalmente as relações sociais 

atuais de produção da vida. Quer dizer, a atividade laboral deve ser 

autorrealizadora, na qual a atividade vital do homem – o trabalho – 

seja efetivamente a objetivação das necessidades humanas. (PORTO, 

2015, p. 4) 

 

5 Trabalho e Educação como Aparatos do Capital e Outras Alternativas. 

Historicamente, a educação foi proposta em formas diferenciadas para a classe 

dominante e para a classe dominada, não diferente ocorreu com a revolução industrial, 

porem com um aspecto diferenciado. Com o advento das tecnologias, o próprio capital 

se viu obrigado a fornecer aos trabalhadores formação técnica que lhes permitissem 

operar as máquinas, aproximando-se muito da capacidade de conhecimento dos 

produtores ou inventores das tecnologias. Doravante, como forma de manter o controle, 

o capital passa a especializar o trabalhador por área ou setor, tornando-o executor 

parcial das operações e, com isso, mantém o controle sobre o trabalho.  

O aspecto ainda mais nefasto que a industrialização provocou no trabalhador é 

que, de dominador integral de seu ofício e conhecedor do produto de seu trabalho, o 

proletariado passa a ser trabalhador parcelar, sendo explorado pelo ritmo de produção 

da máquina e ao mesmo tempo alienado, pois não se reconhece em seu trabalho. 
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Nesta mesma direção, a escola controlada pelo Estado a serviço do capital, de 

maneira indireta e sucinta, continua a formar indivíduos, com raras exceções, a 

ocuparem lugares já definidos no mercado de trabalho, uns o trabalho intelectual e 

outros o trabalho manual. Contudo, na escola também está a possibilidade de superação 

do que se apresenta à sociedade como fato consolidado e inalterado, nos termos de 

Snyders: 

[...] escola não é o feudo da classe dominante; ela é terreno de luta 

entre a classe dominante e a classe explorada; ela é o terreno em que 

se defrontam as forças do progresso e as forças conservadoras. O que 

lá se passa reflete a exploração e a luta contra a exploração. A escola 

é, simultaneamente, reprodução das estruturas existentes, correia de 

transmissão da ideologia oficial, domesticação – mas também ameaça 

à ordem estabelecida e possibilidade de libertação (SNYDERS, 2005, 

p. 102). 

 

De acordo com Manacorda (2010); Lombardi (2011), não encontramos em Marx 

textos dedicados ao objeto educação, contudo em partes de suas obras faz apontamentos 

sobre o tema, com a perspectiva do ensino gratuito e público, com a indicação das 

características do ensino, nos aspectos intelectual, atividade física e fundamentos 

científicos de todos os processos de produção. 

Conforme Lombardi 2011, há a necessidade de domínio intelectual e 

compreensão científica dos processos, permitindo ao indivíduo o conhecimento daquilo 

que faz, envolvendo os princípios da produção, das técnicas e das tecnologias. Em outra 

dimensão, aponta que o trabalho não deve ser excluído da realidade das crianças, 

doravante não como nas formas da época, com a super exploração, mas de forma a 

permitir o contato e o conhecimento, pois entendia que era nesta relação que seria 

possível as ideias inovadoras e nesta interação dar-se-ia uma educação revolucionária 

das classes trabalhadoras. 

Em uma sociedade racional, qualquer criança deve ser um trabalhador 

produtivo a partir dos nove anos, da mesma forma que um adulto em 

posse de todos os seus meios, não pode escapar da lei da natureza, 

segundo a qual aquele que quer comer tem de trabalhar, não só com o 

seu cérebro, mas também com suas mãos. (LOMBARDI, 2011, p. 83) 

 

Assim, seria construída a educação que rompe com a separação trabalho 

intelectual e manual, proporcionaria educação pública e com a iniciação das crianças 

nas fábricas conhecendo todo o seu processo, viabilizaria o processo de superação da 

estrutura do trabalho. 
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Ao mesmo tempo, a educação da classe trabalhadora é a objetivação do domínio 

sobre o saber dos trabalhadores. Dá-se-lhes o estritamente necessário para a capacitação 

e manuseio das tecnologias, introduzindo-os ainda mais no processo de exploração e 

geração de mais valia, pois ao mesmo tempo que se produz mais, as tecnologias, através 

do trabalho morto, expurga para a classe dos sub-empregos e dos desempregados 

milhares de trabalhadores. 

Neste sentido, o conhecimento permitido das tecnologias não se trata de um 

benefício ao trabalhador, mas tão somente um aprimoramento na sua super exploração, 

com controle absoluto do tempo, da produção e da constante necessidade de 

aprimoramento do trabalhador aos recursos a serem operados. 

Se de certa forma a escola permite a emancipação do indivíduo e a sua 

participação com melhor qualidade nos meios de produção e ao acesso ao consumo, da 

mesma forma ela fornece para o capital o escalonamento de trabalhadores que ele 

precisa, pois em hipótese alguma formará indivíduos igualitários, seja na capacidade 

intelectual ou no acesso aos meios de produção e, ao mesmo tempo, forma 

competidores, sujeitos vorazes entre si e predadores do espaço do outro. Necessário se 

faz a questão: tal situação é condição humana ou trata-se da produção de indivíduos 

com estes caracteres? 

 

Podemos distinguir o homem dos animais pela consciência, pela 

religião ou por qualquer coisa que se queira. Porém, o homem se 

diferencia propriamente dos animais a partir do momento em que 

começa a produzir seus meios de vida, passo este que se encontra 

condicionado por sua organização corporal. Ao produzir seus meios 

de vida, o homem produz indiretamente sua própria vida material. 

(SAVIANI, 2007, p.3 apud Marx & Engels, 1974, p. 19, grifos do 

original). 

 

Frente às definições generalistas sobre o homem ao longo da história, Marx o 

define pelo trabalho, meio pelo qual constrói as condições de subsistência, transforma e 

adéqua a natureza às suas necessidades. Neste sentido, o trabalho é condição sem a qual 

o homem não sobrevive, pois depende de adaptar-se e adaptar o que está à sua volta 

como garantia de sua vida, num continuum intermitente às suas necessidades e garantias 

que extrai do meio. 

Saviani (2007) apresenta os fundamentos histórico-ontológicos da relação 

trabalho e educação na forma pela qual o homem passa a se constituir homem no 

processo histórico da humanidade, através da relação com a natureza e sua 
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transformação para sobrevivência. Assim, o homem não nasce homem, ele torna-se 

homem, faz-se homem e produz o seu ser homem produzindo e transformando a 

natureza segundo suas necessidades. 

Ao mesmo tempo, este processo de ser, transformar-se, adaptar-se, requer todo 

um movimento de adaptação do próprio homem aos recursos, meios, condições e 

alternativas que a natureza lhe oferece, gerando com isso um processo de aprendizado, 

conhecimento e domínio dos recursos e técnicas necessárias para extrair os recursos 

mínimos necessários.  

Como este processo perpassou de geração em geração nas comunidades 

primitivas, ao mesmo tempo dizemos que o conhecimento e o domínio da natureza 

foram garantidos pela transmissão do saber, como um processo de educação. Nestes 

termos, as categorias trabalho e educação, em seus fundamentos, estão interligadas no 

processo histórico da relação homem, trabalho e educação. 

Necessário se faz salientar que a relação trabalho e educação se identificam e 

interpenetram de forma que uma não é sem a outra enquanto condição básica do homem 

garantir sua sobrevivência de forma integral. Se o trabalho é o que define o homem, 

constata-se na realidade histórica que ao mesmo tempo em que ele lhe garante os meios 

para sobrevivência também pode ser, e é, seu jugo, na transformação que a categoria 

trabalho perpassa quando visto como possibilidade de controle do meio e transformação 

da natureza em mercadoria com valor de troca.  

Com a apropriação da propriedade privada por alguns, o processo de trabalho 

sofreu a transformação de recurso de o homem garantir e transformar a natureza para 

sua sobrevivência para a produção de bens, distintamente marcada pela separação de 

proprietários e não proprietários e, por condição, a educação também ganha novos 

caracteres, de saber transmitido de geração e geração à educação voltada a dimensão 

intelectual e para a educação manual. Com a cisão do trabalho, enquanto característica 

ontológica do homem, transforma-se também o processo de educação.  

Conforme Saviani (2006), é na cisão da educação em classes que forma-se a 

institucionalização da educação:  

Estamos, a partir desse momento, diante do processo de 

institucionalização da educação, correlato do processo de surgimento 

da sociedade de classes que, por sua vez, tem a ver com o processo de 

aprofundamento da divisão do trabalho” (SAVIANI, 2007, p. 4). 

 

A escola passa a representar o local de educação da classe dominante, escola 

enquanto ócio, localidade das artes, cultura e formação intelectual, enquanto que a 
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educação da classe dos não proprietários está associada ao processo de trabalho – 

dominado pela classe dominante – como ato de produção. 

Tal processo, já na Grécia antiga, representa a educação Paidéia e Duléia
84

, uma 

voltada para os homens livres e a outra para os escravos, enquanto conformação à sua 

situação é intimamente associada ao processo de produção, seja pela falta de autonomia 

na produção ou pela lei do açoite quando da tentativa de não adequação ao que se 

impunha.  

Com o surgimento do capitalismo, as relações produção e troca são alteradas, se 

na sociedade feudal dava-se pelo consumo, no capitalismo a produção é o que determina 

o consumo e, com isso, a necessidade elevada de produção aprofunda ainda mais a 

divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, transformando o trabalhador num 

apêndice da máquina, sendo-lhe tirado o domínio e saber integral de seu ofício à 

execução de determinada função ditada pelo ritmo que não o seu. O processo de 

educação sofreu a transição de educação no trabalho, já como forma de exploração, na 

educação para o trabalho, o que caracterizou a perda de autonomia do trabalhador na 

execução do ofício. 

Neste sentido, a escola passa a tornar os indivíduos partícipes, em parte, do 

processo de formação intelectual para operar as máquinas, dando-lhes condições 

mínimas para o exercício da função obtida pela qualificação. Esta participação mínima 

na qualificação permitiu por um lado à indústria elevar ainda mais a produção e por 

outro a conformação de que a escola prepara o sujeito e dá-lhe condições para participar 

da revolução no cenário do trabalho que também pode lhe ser positiva. 

Ao mesmo tempo, a escola também precisava preparar os indivíduos capazes de 

garantir a dinâmica de evolução dos meios de produção, com formação teórica que 

oferecia as bases para aperfeiçoamento constante das tecnologias, os chamados 

dirigentes.  

Assim, mais uma vez a escola representa o processo histórico de continuidade e 

ruptura nos meios de produção, continuidade no sentido de garantia do domínio das 

classes dominantes e ruptura enquanto forma de retirar do trabalhador o seu saber e 

empregá-lo nas máquinas. 

                                                             
84

 Ao que segue o comentário de Saviani (2006) sobre os termos: “Jogo, aqui, com as duas palavras 

gregas e. A primeira significa educação enquanto inserção da criança na cultura; a segunda, significando 

escravidão, remete à educação enquanto conformação do escravo à sua condição”. (SAVIANI, 2007, p. 

5).  
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No que se refere ao contexto educacional brasileiro, Saviani (2007), inspirado 

nas reflexões de Gramsci, identifica o princípio da educação unitária em nosso sistema 

de ensino básico, pelo currículo que envolve as questões acerca de ciências naturais, 

ciências sociais, linguagens e matemática. Pelos componentes que fazem parte do 

ensino fundamental, propõe que a relação trabalho e educação se dá de forma indireta, 

através dos requisitos ler, escrever e contar, caracterizando formas de apropriar os 

indivíduos a perceberem o trabalho como realidade presente nos conhecimentos e na 

vida. 

No ensino médio, apresenta a concepção de que a escola deverá representar a 

relação direta entre trabalho e educação, passando para além do domínio teórico da 

estrutura da relação para a dimensão da experiência de como tal processo se concretiza 

na prática. Propõe que a educação escolar seja desenvolvida com recursos que permitam 

aos alunos a relação direta com os meios de produção, o conhecimento de seu processo 

e as múltiplas facetas que envolvem o processo, tornando-os conhecedores ad hoc. 

Importa destacar que sua proposta não significa uma especialização do sujeito na prática 

produtiva das múltiplas técnicas que envolvem os saberes matemáticos, químicos, 

físicos etc ou polivalentes, mas politécnicos
85

, com domínio científico dos processos 

que envolvem a manipulação ou produção de determinados produtos. 

O autor alerta para que a proposta da escola politênica não seja confundida com 

a prática de educação profissionalizante com a qual se consiste no adestramento do 

indivíduo a determinado processo de produção sem o conhecimento das múltiplas 

facetas de tal processo. Trata-se da noção gramsciana de educação unitária, através da 

qual une-se todos os sujeitos numa base comum e igualitária, chegando ao final do 

ensino médio com a possibilidade da escolha pelo ensino superior universitário ou a 

adesão ao processo produtivo que melhor lhe aprouver.  

Para Saviani (2007), o ato educativo tem no processo de subsunção ao capital a 

inerente capacidade de construção da humanização entre os indivíduos, num processo 

de apropriação e construção de elementos que garantam a identificação e 

desmistificação de mecanismos que hora se apresentam como realidades determinadas. 

Neste sentido, se com o movimento da precariedade da realidade os indivíduos 

conseguem chegar a constatação de que ela é uma construção, ao mesmo tempo tem as 
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 Para Saviani (2007), mesmo com as controvérsias a cerca do termo e a concepção de trabalho 

tecnológico apresentado por Manacorda, dizem respeito à mesma questão: união entre escola e trabalho, 

instrução intelectual e trabalho produtivo.  
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condições de construir a sua desconstrução, ou seja, se não se trata de uma realidade 

natural, e ainda, não faz parte da totalidade das relações e da espécie humana, 

evidentemente há fatores que os condicionam. 

Neste sentido, a educação como construção crítica do saber e da tomada de 

consciência da realidade conduz o indivíduo a identificar a realidade como uma 

construção objetivada e a sua problematização, identificando as contradições e as 

possibilidades de sua superação através de instrumentos primeiramente de aparato 

socialmente construído pela tradição, ou seja, na investigação e apropriação do saber, 

passando de um pragmatismo à construção de um projeto estruturado com base na 

autonomia e humanização dos sujeitos, para a construção da realidade sob outros 

pressupostos, que superem aqueles que pareciam determinados e determinantes. 

Neste sentido, em A educação para além do capital, Mészáros (2005) denuncia 

a concepção de educação como mecanismo sociometabólico
86

 do capital na reificação 

do ser social, na produção de seres desconexos da sua relação com o trabalho na 

perspectiva ontológica. Assim, o trabalho e a educação que são atributos intrínsecos da 

existência humana tornam-se os fatores pelos quais os indivíduos são condicionados a 

serem objetos ou mecanismos de objetivos secundários, aqueles de interesse dos que 

detêm os meios de produção. 

Para Mészáros (2005), a educação historicamente é utilizada como recurso das 

classes dominantes para fins de manutenção da estrutura do capital. Suas ações, desde a 

formação de força de trabalho até a absorção delas, estão permeadas do controle sobre 

as classes trabalhadoras, seja pelo condicionamento do que fazer e do consumo até à 

formação das consciências alienadas.  

Esta se concretiza pelo motivo de que a educação é a ferramenta da projeção do 

homem no processo de transformação da natureza. O capital entendeu perfeitamente a 

similitude da relação e a adulterou para o direcionamento de uns sobre os outros, nas 

práticas milenares entre o servo e seu senhor, o senhor feudal e seus escravos, entre 

patrão e empregados, entre o empreendedor e os colaboradores numa relação de 

dominação sociometabólica representada pelos ideais mais nobres de formação dos 

sujeitos, doravante alinhavada aos limites circunscritos pelo capitalismo, com aparato de 

legalidade legitimada pela ideologia dominante.  

                                                             
86

 Que se refere ao aparato/metabolismo de domínio do capital sobre as demais estruturas da sociedade, 

não permitindo outra opção declarada para a organização do meio. 



386 
 

 

6 Considerações Finais 

Frente às essências definidoras do homem, apresentadas ao longo da história da 

filosofia, Marx compreende-o nas relações de produção e identifica-o no e pelo trabalho 

como ser que se diferencia dos demais animais. Pelo trabalho transforma o meio e a si 

mesmo e, nesta relação, constrói as condições de possibilidades de sua existência, 

diferenciando-se dos animais que também trabalham, mas numa dimensão do instinto, 

tendo na execução de seus atos o desenvolvimento de ações pré-concebidas.  

A propriedade privada ensejou o surgimento de duas classes distintas entre os 

homens: os proprietários e os não proprietários dos meios de produção. A uns o direito 

de usufruir dos recursos da natureza transformando-os em mercadorias com valor de 

troca através da exploração do trabalho alheio, a outros a necessidade de vender/ceder 

sua força de trabalho como única condição de garantir sua subsistência. 

Tais relações ao longo da história foram consideradas naturais, por considerar-se 

vontade divina, para garantia e manutenção dos impérios ou como condição sem a qual 

a humanidade não sobreviveria, tendo no capitalismo uma necessidade inerente à 

existência humana.  

Com o advento das tecnologias, o capital atua desde o seu desenvolvimento e 

estabelecimento de finalidades até o seu controle, envolvendo aspectos relacionados ao 

seu emprego no processo de trabalho e o condicionamento do trabalho pela 

determinação que a tecnologia implica, no que diz respeito ao tempo e à produtividade. 

Importa ressaltar que tal relação se dá sob controle do capital e a crítica marxista é neste 

sentido, pois desumaniza o homem e o obriga a trabalhar numa dimensão de 

estranhamento com o produto do seu trabalho, pois além de ser parcelar, o homem não 

se reconhece nele. 

Como mecanismo de controle, o capital interfere/controla a formação da mão de 

obra para empregar no trabalho, em processos educacionais envolvendo a dimensão 

formal pela educação nas escolas, cujo discurso posto é mascarado pela sua real 

intencionalidade e pela educação informal, através da formação de mão de obra no 

interior das próprias indústrias, num processo de adequação do trabalhador para as 

funções que ele deve basicamente desenvolver. 
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A mudança da estrutura educacional e de trabalho na sociedade capitalista não 

seria providenciada por reformas que ameaçassem o sistema. Elas somente visam 

adequar algumas características que aparentam ser conflitantes, mas de modo algum a 

regra geral do sistema.  

[...] Portanto, seria realmente um absurdo esperar uma formulação de 

um ideal educacional, do ponto de vista da ordem feudal em vigor, 

que considerasse a hipótese da dominação dos servos, como classe, 

sobre os senhores da bem-estabelecida classe dominante. 

(MÉSZÁROS, 2005, p. 26). 

 

A este argumento Mészáros (2005) estende o devir da relação trabalho, educação 

e sociedade, numa constante forma do capital determinar, direta e indiretamente, os 

limites e possibilidades a serem traçadas. Enfatiza que esta forma de relação se dá pelo 

motivo de que como pano de fundo, por um lado as relações se dão orientadas pelo 

capital, e por outro, visa-se a pertença a sua estrutura, forçosamente pela 

impossibilidade circunscrita de alternativas. Ressalta-se que para o autor, o capitalismo 

não é um sistema inalterável, contudo esperar que mudanças benéficas para a maioria 

partam de seu interior é a contradição inerente à reificação do homem. 

Cita o fato histórico envolvendo o capitalismo primitivo até o capitalismo 

industrial, onde naquele as formas de controle do trabalho e na educação formal e 

informal eram extremamente hostis. Apresentando a concepção do liberalista Locke, o 

qual diligentemente apresenta a proposta de obrigatoriedade de crianças entre 4 e 13 

anos de idade freqüentarem escolas profissionalizantes, afim de aprender um ofício e 

produzirem neste tempo de ociosidade, para evitar que ficassem mendigando e se 

tornassem um “problema” para a sociedade. Por outro lado, Locke propõe que os 

considerados infratores
87

 fossem mutilados ou obrigados a trabalhar por três anos 

seguidos, como castigo pela sua não pertença ou submissão ao trabalho. 

O que diferencia o capitalismo primitivo do moderno/contemporâneo, no que diz 

respeito à educação dos sujeitos, é que aquele condicionava os indivíduos a aderirem a 

ordem estabelecida de forma declarada, seja através da violência autorizada entre o 

senhor e seu escravo e através das leis e este se dá, nos termos de Mészáros (2005), 

através da internalização das normas por meio das instituições formais de ensino, nos 

seus limites circunscritos na precariedade da formação de mão de obra e, como 

conseqüência, a aceitação da ordem natural do estabelecimento das classes, como um 
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 Ou aqueles que mendigavam. 
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mal necessário, onde os donos do capital promovem o benefício de conceder trabalho às 

massas para que essas adquiram os bens mínimos para sobrevivência. 

 

[...] Em contraste, cair na tentação dos reparos institucionais formais – 

“passo a passo”, como afirma a sabedoria reformista desde tempos 

imemoriais – significa permanecer aprisionado dentro do círculo 

vicioso institucionalmente articulado e protegido dessa lógica 

autocentrada do capital. (MÉSZÁROS, 2005, p. 48) 

 

Por outro lado, Mészáros (2005) destaca a importância do movimento da 

contraconciência como estabelecimento conjunto, de toda massa da sociedade, de novas 

alternativas àquelas estabelecidas, pois o simples movimento da crítica fica 

condicionado ao objeto criticado. Neste sentido, Oliveira (2006) destaca o grande 

número de produções na linha marxista que não apresentam ou não façam o ensaio da 

superação, como se a crítica fosse uma alternativa de superação em si mesma do 

fenômeno ou realidade em análise. 

O marco importante na proposta marxista da educação como fenômeno de 

rompimento com a lógica do capital, nos termos de Mészáros (2005), se dá com o 

desenvolvimento de um processo que envolva a contraconciência e a 

contrainternalização dos valores estabelecidos como verdades e regras imutáveis 

capitalistas de manipulação das consciências. Trata-se de uma educação que não se 

prenda aos limites das instituições formais, modeladas a atender as demandas de 

fornecimento de mão de obra – barata e submissa– ao mercado, mas que ofereça a 

capacidade de transcendência da auto alienação do trabalho, num processo de 

rompimento radical e contínuo com a ordem estabelecida. 

O processo de rompimento não é possível somente pela capacidade crítica que 

os indivíduos venham a adquirir sobre o sistema, mas de maneira conjunta dos pares, 

em um movimento que envolva as bases das estruturas sustentadoras do capital, os 

trabalhadores, possibilitando-lhes se tornarem partícipes dos processos decisórios que 

envolvessem a sua prática diária. Considera-se que a participação na tomada de decisões 

envolva desde a formulação de perspectivas até a definição do escrutínio de seu devir, 

com a elaboração dos desafios e metas a serem superadas conjuntamente, em processo 

ininterrupto de desenvolvimento das consciências. 

Em substituição à ordem capitalista de determinação das relações de trabalho, 

Mészáros (2005) propõe que a concepção do trabalho passe de tempo de trabalho 

necessário para tempo de trabalho disponível, num processo de tomada de consciência 
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dos trabalhadores sobre sua conjuntura, de modo que os estigmas presentes nas relações 

de trabalho no sistema do capital passariam da venda da força de trabalho ao seu uso de 

forma não explorada, sem a geração de mais valia. 
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O TRABALHO COMO AÇÃO FORMATIVA EMANCIPATÓRIA: 

DIFICULDADES POLÍTICO-PEDAGÓGICAS PARA AS ORGANIZAÇÕES 

PRODUTIVAS SOLIDÁRIAS 
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Resumo 

O presente artigo pretende trazer para a discussão um recorte do trabalho desenvolvido pelo 

Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários (Cieps) da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU), que vem desenvolvendo um processo de formação agregando 

ideias emancipatórias a partir do pensamento crítico de sociedade e que tem como estrutura o 

materialismo histórico dialético. portanto o trabalho como centro irradiador de ações. A partir 

desse princípio, o objetivo geral analisar as dificuldades encontradas no processo de formação 

para a organização de uma ação político-pedagógica que possa atender aos trabalhadores, 

reunidos em organizações produtivas solidárias (OPS) incubadas no Cieps. Dentro dessa 

perspectiva formativa de intervenção e participação nos grupos, utilizamos a Pesquisa-Ação 

como estratégia para contribuir com os trabalhadores que desejam transformar suas realidades a 

partir da organização do trabalho, focando nas melhorias da produção e comercialização. 

Embora esse seja o foco principal, entendemos como premissa que essa formação não deve estar 

separada de todo o contexto social, político, econômico e cultural em que todos envolvidos 

estão inseridos. A partir da análise crítica dessas relações, procuramos construir caminhos que 

possam ser suporte para ações emancipatórias pensando em alternativas omnilaterais. Assim, há 

uma necessidade de estabelecer ações que sejam flexíveis, tanto com o público e com suas 

demandas verbalizadas, ou as que ainda aparecerão durante o processo. Desde a criação do 

Cieps/UFU, passaram pela incubação diversas OPS que oferecem para os 

pesquisadores/extensionistas uma diversidade de desafios em relação à continuidade das ações 

de formação, sua abrangência nas OPS, e o acompanhamento dos resultados práticos. Essa 

percepção faz parte da construção plural que a Incubadora persegue como matriz para suas 

ações formativas. Neste trabalho, apresentaremos algumas percepções empíricas e 

sistematizadas, a partir da participação direta dos pesquisadores com os grupos, para buscar 

evidenciar os fatores que geram dificuldades para os trabalhadores incubados no Cieps, no 

sentido de  desenvolverem organizações transformadoras que sejam, além de longevas, possam, 

depois de dominar determinados conhecimentos dentro do entendimento da divisão do trabalho, 

se fazer representar em organizações políticas reivindicatórias de seus direitos quando o 

ambiente político obriga a se manifestarem fora do ambiente interno. 

 

Palavras-chave: Trabalho. Formação. Economia Popular Solidária. Incubação. 

 

 

1. Introdução 

Em 23 de maio de 2017, trabalhadores de diversas regiões do país se 

mobilizaram em torno da luta contra a aprovação das reformas pretendidas pelo governo 
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ilegítimo que se apoderou do comando do Estado brasileiro. Juntaram aproximadamente 

150 mil pessoas em Brasília, num ato representativo da classe trabalhadora. Essa 

manifestação aconteceu por meio de um consenso mínimo entre as entidades 

representativas dos trabalhadores no que tange a resistência contra os ataques aos 

direitos dos trabalhadores, promovidos pelas elites econômicas, midiáticas e políticas 

conservadoras deste país.   

Muitos trabalhadores se organizaram e começaram a se deslocar  para Brasília 

em caravanas que partiram de diversos locais do país. Já nos primeiros momentos da 

manhã do dia 23, as entidades começaram a caminhar para o local onde seria realizado o 

grande ato de protesto. Porém, sem que existissem indícios reais e concretos de que a tal 

manifestação iria ameaçar o Governo Federal no sentido de tomar o poder pela força ou 

algo parecido, o aparato Estatal de repressão, organizado para criar dificuldades aos 

trabalhadores que para lá se dirigiam, iniciou um verdadeiro atentado contra o livre 

direito de se manifestar. Os grupos de trabalhadores que conseguiram chegar até a 

Esplanada dos Ministérios para reivindicar direitos de forma pacífica foram reprimidos 

brutalmente. Foram cenas dantescas, cavalos sendo jogados para pisotear pessoas, balas 

(de verdade) atiradas à vontade contra mulheres e idosos, até conseguirem a  dispersão 

da manifestação. Tudo isso transmitido ao vivo pelas emissoras de televisão e também 

pelas redes sociais. Felizmente, nenhum trabalhador perdeu a vida nesse embate. Sorte? 

talvez, o fato é que esse atentado contra os direitos dos trabalhadores praticados por 

operadores do executivo e da máquina estatal, vem se perpetuando como prática das 

elites para impedir que o povo chegue perto do poder, mesmo que seja somente para se 

manifestar. 

Os pontos de resistência que unificaram a organização dos trabalhadores foram a 

Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista, mas questões como a Reforma do 

Ensino Médio ficaram a cargo apenas dos movimentos de educação. Na mesma direção, 

não há uma grande mobilização para que os trabalhadores tenham uma educação para o 

trabalho emancipatória, libertadora ou até libertária; assim, desdobramentos práticos 

que advém dos processos de formação para o trabalho que acontecem dentro da 

Economia Popular Solidária, são difíceis de serem colados nas grandes reivindicações 

consensuais entre os movimentos organizados dos trabalhadores. Luta-se por 

aposentadoria, mas dentro de um modelo capitalista de venda de força de trabalho para 
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o capital ou para o Estado. Não há um movimento nacional que defenda um outra forma 

de aposentadoria que esteja dentro da lógica alternativa de economia.  

As atuais reformas que estão sendo levadas a cabo por um parlamento com mais 

de um terço de seus membros comprometidos com denúncias de corrupção, por um 

judiciário sem pudor nenhum de declarar a que lado pertence e defende na sociedade, e 

por uma estrutura de comunicação muito bem capitaneada pelo grupo Marinho. Estão à 

frente desse movimento de retomada da máquina do estado para devolvê-la às elites que 

sempre estiveram encasteladas no poder. Essas forças políticas e econômicas trabalham 

com a perspectiva de manter os trabalhadores desorganizados, desmobilizados e 

alienados. 

Assim a burguesia nacional consegue manter a lógica hegemônica de educação 

que diz ser fundamental ter uma quantidade de trabalhadores muito bem qualificados 

para o trabalho e uma grande massa de reserva que, embora possa estar treinada para 

atender a demanda, esteja sob controle da estrutura e superestrutura capitalista e do 

Estado. 

Retrocedendo na história até um ponto da história da luta de classes, em 1905, 

num domingo, trabalhadores russos, cansados de serem explorados ao ponto da 

escravidão, se uniram e foram aos milhares reivindicar melhores condições de vida para 

o então czar Nicolau II, que  mesmo não estando presente no Palácio de Inverno, 

determinou que os trabalhadores fossem recebidos à bala. Esse dia ficou conhecido na 

história russa como "Domingo Sangrento", pois mais de mil pessoas foram mortas  e o 

mesmo tanto se feriu por conta da brutalidade da guarda real. Lenin (2007) retrata esse 

momento: 

O silêncio de morte que reina atualmente na Europa não pode iludir-nos. A 

Europa está prenhe de uma revolução. As atrocidades monstruosas da guerra 

imperialista, os tormentos da carestia da vida geram por todo o lado um estado 

de espírito revolucionário, e as classes dominantes, a burguesia assim como os 

seus lacaios, os governos, estão cada vez mais empurrados para um impasse, 

do qual não podem escapar sem muito graves perturbações (LENIN, 2007). 

Trotsky (2006) afirma que "os acontecimentos de 1905 constituíram um vigoroso 

prólogo do drama revolucionário de 1917". No passado, o mundo fervilhava em ideias e 

ímpetos próprias de seu tempo, e o ocorrido em São Petersburgo foi mais uma centelha 

que despertou no interior da classe trabalhadora a necessidade de se organizar e 
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proporcionar uma revolução, que fosse comandada pelos trabalhadores e não mais pela 

burguesia. 

Os dois momentos históricos têm afinidades relevantes. Os fatos ocorridos em 

1905 são bastante sugestivos para a resistência da classe trabalhadora de nossos dias, 

mas que têm muita dificuldade para deslocar a vontade de transformação para o plano 

real. Embora seja necessário ressaltar que há uma grande abismo de realidades entre os 

tempos históricos, é perfeitamente possível relacionar uma situação comum entre eles: a 

grande maioria da população mundial que se configura como classe trabalhadora 

composta por trabalhadores que vivem de seu próprio trabalho continuam sendo 

explorados e oprimidos (ANTUNES (2009). 

Marx (2013) nos apresenta como uma ideia imperativa de que a emancipação da 

classe trabalhadora é obra apenas dos trabalhadores. Hoje sabemos do resultado da 

organização dos trabalhadores russos, que enfrentaram o poder bélico do império 

czarista e, anos mais tarde consolidou na Revolução Russa, e esse movimento 

revolucionário teve seu teor classista porque foi obra engendrada no interior dos 

movimentos emancipatórios da época. Em nosso tempo, muitas das entidades que 

estavam no ato em Brasília recuaram inteligentemente quando a repressão começou, 

pois é absolutamente desleal enfrentar a cavalaria e armas de fogo com o peito aberto e 

uma bandeira nas mãos.  

Observando a organização da classe trabalhadora de nossos dias, é possível 

detectar divergências no espectro ideológico, o que é perfeitamente legítimo e 

necessário, mas as diferenças motivadas muitas vezes por questões de disputa por 

espaço e poder dificultam a construção neste momento de uma condição revolucionária. 

Por outro lado, há uma vontade implícita de transformar esses momentos de 

mobilização em organização política de base para, num futuro não muito distante, 

darmos outros passos mais firmes no caminho da emancipação da classe trabalhadora. 

A questão é identificar em quais momentos os trabalhadores são despertados para 

a organização política. Nos processos de formação desenvolvidos pelas instituições 

hegemônicas do capital é difícil acreditar que em um trabalhador, quando a ele foi 

inculcada, durante toda a sua existência, a ideia de que deve ser dócil, servil e 

produtivo, esse incentivo seja desenvolvido. Cabe aos trabalhadores desenvolverem 

outro caminho para as condições que promovam a tomada de consciência.  
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Pretende-se analisar neste trabalho a relação fundamental para o 

desenvolvimento dos grupos, que é a necessidade de preparação técnica para avançar 

nos processos produtivos, que a princípio, possibilitam melhoria das condições 

materiais de vida, e o impacto que a formação política alcança no desenvolvimento 

desses trabalhadores em sua vida. Pretende-se preparar condições para que seja possível 

fomentar a organização para lutar por direitos como participar da Merenda Escolar e 

também a participação na sociedade de forma organizada, nos momentos em que seus 

direitos, em tese já conquistados, estão sendo desmontados por mais uma quebra dos 

contratos sociais. 

 Se desejamos de fato um mundo livre da opressão e da exploração de um ser 

humano pelo outro, é obrigação da classe trabalhadora construir as condições objetivas 

para avançar para além das manifestações. Na sequência da mobilização em Brasília 

(24/05) aconteceram outras manifestações, agora promovidas por artistas e celebridades 

políticas. É importante "não perder a ternura", mas se faz necessário salientar que não 

faremos transformação social, enfrentando o capital (que mata dez trabalhadores rurais, 

em plena luz do dia, no dia seguinte à realização de uma greve geral no país
90

), sem 

haver uma grande concertação sobre a totalidade do que significa a resistência 

anticapitalista, em nosso caso sobre como entendemos o trabalho como processo 

formativo para se contrapor a reprodução do capital. 

Sendo bastante otimista, depois de derrubado o Estado capitalista, tomadas as 

rédeas da economia, teremos de acordar no dia seguinte com o mundo para tocar. 

Fábricas de comida para produzir alimentos em massa para as pessoas, portões da escola 

para serem abertos, energia para ser gerenciada, enfim, o mundo como conhecemos 

precisará funcionar. Lembrando que não desejamos fazer um reducionismo sensacional 

da história, apenas fazendo um recorte que temos condição de analisar e produzir 

critica, assim como fazer essa máquina funcionar sem que caíamos na armadilha da 

reprodução do capital? 

O dia em que esse momento revolucionário chegar, precisaremos estar com nossas 

organizações políticas muito bem delineadas, para tanto, o pós-revolução na Rússia nos 

                                                             
90  Dez trabalhadores rurais - nove homens e uma mulher - foram mortos na quarta-feira 24 durante 

ação de despejo realizada por policiais do estado do Pará. A chacina ocorreu no interior da fazenda 

Santa Lúcia, no município de Pau D’Arco, na região de Redenção, Sudeste do Pará, a 860 quilômetros da 

capital Belém. Fonte: Conversa Afiada 



395 
 

dá alguma dicas de autogestão e formação para o trabalho que podemos, não eleger 

como um modelo fixo e intransigente  na sua construção, mas como um experiência 

humana dentro do campo emancipatório. Lenin (2007), ainda comentando sobre o 

"Domingo Sangrento":  

A verdadeira educação das massas não pode nunca ser separada de uma luta 

política independente, e sobretudo da luta revolucionária das próprias massas. 

Só a ação educa a classe explorada, só ela lhe dá a medida das suas forças, 

alarga o seu horizonte, aumenta as suas capacidades, esclarece a sua 

inteligência e tempera a sua vontade (LENIN, 2007). 

Sendo o trabalho uma ação humana indissociada da ação política, o movimento de 

resistência dos trabalhadores, seja no chão de fábrica ou numa reunião de estudantes, 

estamos promovendo a legítima educação da classe trabalhadora. Uma das experiência 

exitosas dentro do movimento da classe trabalhadora acontece nos projetos de formação 

emancipatória para o trabalho em duas ações que acreditamos que se articulam no 

campo teórico e se completam, mantendo diferenças construtivas.  

    Uma é a construção da Economia Popular Solidária, que utiliza de métodos 

populares para a formação, além da autogestão e do cooperativismo como princípios 

básicos para o desenvolvimento emancipatório; e a Pedagogia do Movimento Social 

construída e aprimorada pelo movimento de formação que acontece no interior do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que com o mesmo caráter 

emancipatório prepara seus educandos para as esferas políticas, como militantes e 

lideranças do movimento, e para o trabalho, dando conta das obrigações estratégicas do 

setor de produção ao qual cada um pertence, aliado a necessidade de construção de um 

novo ser social. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é analisar as dificuldades encontradas no processo 

de formação para a organização de uma linha político-pedagógica que possa atender aos 

trabalhadores, reunidos em organizações produtivas solidárias (OPS) incubadas no 

Cieps. 

Como objetivos específicos, serão analisadas as aproximações e contradições nos 

processos de formação para o trabalho dos movimentos sociais populares da classe 
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trabalhadora que atuam dentro dos princípios da Economia Popular Solidária e a 

Pedagogia dos Movimentos Sociais (MST). 

Para tanto, traremos como assuntos a serem analisados aspectos fundamentais 

para ambos os segmentos no que diz respeito a construção de ações formativas para o 

trabalho que visem a emancipação humana como objetivo fundamental. 

2. Procedimentos Metodológicos 

Nessa perspectiva formativa de intervenção e participação nos grupos, 

utilizamos a Pesquisa-Ação como estratégia para contribuir com os trabalhadores que 

desejam transformar suas realidades a partir da organização do trabalho, focando nas 

melhorias da produção e comercialização. Embora esse seja o foco principal, 

entendemos como premissa que essa formação não deve estar dissociada de todo o 

contexto social, político, econômico e cultural em que todos estamos inseridos. A partir 

da análise crítica dessas relações, procuramos construir, não modelos técnicos 

adestradores, mas caminhos que possam ser suporte para ações emancipatórias 

pensando em alternativas omnilaterais. 

O acompanhamento dos grupos incubados acontecem em diversas ações, 

principalmente em atividades práticas de campo. Nesses momentos são problematizadas 

as questões mais urgentes para a realização de um plano de ação que atenda as 

necessidades a partir da utilização de ferramentas de planejamento do método 

Planejamento Estratégico Situacional.  

Todas as atividades são registradas em Diários de Campo como memória das 

discussões, o que contribuem para a elaboração posterior de trabalhos dos bolsistas que 

trabalham na assessoria técnica aos coletivos.  Todas as ações são discutidas e 

realizadas a partir da deliberação dos grupos e desenvolvida pelo coletivos da 

Incubadora em diversas áreas do conhecimento. Essa dinâmica ainda não se caracteriza 

como um forma interdisciplinar completa, mas busca-se construir a medida que os 

formadores vão se conhecendo e trocando experiências, consolidar intervenções que de 

fato sejam interdisciplinares, tanto do ponto de vista acadêmico como na sua práxis.  

Assim, nossos resultados estão intrinsecamente ligados a construção coletiva dos 

entendimentos, concertações  e das práticas possíveis de serem realizadas. 

Posteriormente, as avaliações são feitas, mas os avanços em relação ao processo 

formativo não são identificados a tempo. O processo de apropriação de conhecimento e 
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emancipação política é longo e demorado. Assim, utilizamos o método do Materialismo 

Histórico Dialético ao qual  nos permite fazer uma relação histórica das resistências dos 

trabalhadores contra o modo de produção capitalista, apontando uma construção crítica 

de sociedade colocando sempre o trabalho com elemento fundante de todas as relações, 

em particular nos processo formativos. 

 

3. Referencial  Teórico 

Numa perspectiva de ação formativa do ser social, em que o trabalho seja o 

objetivo central,  e que o resultado dessa ação trabalho resulte em processos 

emancipatórios, precisamos ir muito além do que estamos percebendo no que diz 

respeito a operação prática. Leudemann (2002), analisando textos de Makarenko,  

salienta essa preocupação mencionando  que muitas vezes os movimentos acabam 

focando seus esforços para a demanda que a sociedade nos impõe no sentido de termos 

profissionais específicos e qualificados de acordo com a ideias da divisão do trabalho 

que nas relações dessa sociedade capitalista encontramos, mas,  

não devemos falar apenas sobre a formação profissional de nova geração, mas 

também sobre a educação e um novo tipo de comportamento, de caracteres e de 

conjunto de traços da personalidade que são necessários... Os objetivos do 

trabalho educativo só podem ser deduzidos das experiências que a sociedade 

coloca (LEUDEMANN, 2002, p. 271). 

A formação profissional é extremamente importante, mas a vida em sociedade na 

sua plenitude também impõe que a partir das interpretações e percepções sobre o 

trabalho, temos atividades constantes em nossas vidas que são significativos atos 

políticos, e portanto a formação ideológica deve se fazer presente em sua diversidade. 

Quando estamos nos referindo a formação para o trabalho que tenha como 

princípio básico a emancipação, desenvolvida internamente nas instâncias de um 

movimento de trabalhadores a ideia de Makarenko de que, 

a nossa educação deve ser comunista e cada pessoa que educamos deve ser útil 

à cauda da classe operária. Este princípio, generalizador e necessário, 

pressupõe precisamente forma distintas para a execução da tarefa de acordo 

com a variedade do material e suas diversas formas de aplicação na sociedade 

(LEUDEMANN, 2002, p. 273). 

Faz todo sentido, pois está-se pontuando a ideia de além de formação para o 

trabalho que emancipe o ser social, é formação para a militância política, a formação de 
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lideranças que irão em algum momento tomar a frente de processos de enfrentamento 

político ou não de sua organização. A questão que permeia esse desafio, em nossos dias, 

é a necessidade de fazer esse movimento com grupos que ainda não conseguiram chegar 

nesse nível de disciplina militante.  

Nesse sentido, Cerioli (2004) ressalta a ideia do processo pedagógico adotado 

pelo Instituto de Educação Josué de Castro (ITERRA)
91

 estar em constante construção, 

e permitindo analisar as pequenas e grandes transformações que acontecem no cotidiano 

dos educandos/militantes. 

Por outro lado, nos grupos inseridos em processos que se aproximam dos 

princípios da Economia Popular Solidária (EPS), podemos verificar que existe uma 

relação com a necessidade de formação profissionalizante, mas é para seu interior, é 

muito raro ver Organização Produtivas Solidárias (OPS) deslocando seu eixo formativo 

para além da própria área técnica de atuação.  

Então, a sociedade passa a ser um plano secundário, a não ser quando se trata das 

relações de dependência, em particular a financeira, com o Estado. Não há essa 

preocupação tão definida na questão da formação de lideranças que irão assumir o 

movimento em algum momento, mas podemos encontrar um marco que é fundamental 

que é, 

pelo trabalho nos produzimos como sujeitos sócias e culturais (nós nos 

inserimos em uma cultura fazendo). As formas como produzimos nos 

produzem: o como trabalhamos forma ou deforma (CERIOLI, 2004, p. 17). 

Assim, se os processo formativos forem engendrados nos princípios solidários ou 

libertários, podemos inferir que a formação para o trabalho que aponta para  a 

emancipação humana não deve, em hipótese alguma ser obra, em qualquer momento de 

sua construção, por indivíduos que não tenham vínculo, aceitação e compromisso de 

classe, ou seja, como justificar que uma entidade ligada e financiada pelo capital possa 

educar um trabalhador de forma que ele entenda que está sendo explorado, e ao mesmo 

                                                             
91 O Instituto de Educação Josué de Castro (IEJC) é uma escola de educação básica de nível médio e de 

educação profissional que combina objetivos de escolarização, formação para o trabalho, capacitação 

organizativa e formação política e ideológica. Sua marca de constituição é o vínculo com o Projeto 

Político-Pedagógico do Movimento dos Trabalha-dores Rurais Sem Terra (MST). Tem sua sede e 

funciona-mento atual no município de Veranópolis, Rio Grande do Sul (CALDART, 2013). 
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tempo possa se contrapor a essa exploração. Essa é uma armadilha sustentada pela 

retórica burguesa. 

Fazendo um parêntese com  nossa introdução, é fundamental ressaltar que os 

desdobramentos da organização dos trabalhadores russos a partir do massacre de 1905, 

e que culminou na Revolução de 1917  e que posteriormente pode avançar para a 

tomada de fato de todas as esferas sócias daquele país, teve de forma acentuada a 

determinação da classe trabalhadora em aprofundar o desenvolvimento do país aliado as 

questões ideológicas vinculadas ao trabalho.  

Nos movimentos que estão se articulando em nossos dias, em torno da defesa dos 

direitos e contra as reformas promovida por um governo ilegítimo, pouco se vê as 

organizações ligadas ao movimento produtivo, em particular nos movimentos ligados ao 

desenvolvimento da Economia Popular Solidária. Nesse sentido há uma desarticulação 

entre a formação para o trabalho e sua totalidade de ação política.   

Os movimentos de EPS não se articulam como o movimento de luta pela a terra, 

no caso o MST. Estão pulverizados nos movimentos sindicais e populares e sua 

articulação é pontual e na maioria dos casos local. Muito pouco tem-se realizado para 

que as redes saiam da intenção e aconteçam de fato, e quando acontecem, estão ligados 

a uma ação de comercialização, ou seja, ligada ao mercado, mesmo que essa ação seja 

promovida pelo Estado ou organizações sociais ligadas aos trabalhadores.  

Cabe ressaltar que há uma disputa em curso pela hegemonia desse movimento 

solidário, em que a burguesia, por meio de suas estruturas formativas, por exemplo o 

Sistema S, tentam construir a ideia que podem oferecer aos trabalhadores 

conhecimentos ligados ao empreendedorismo para atuar nessa perspectiva solidária. 

Nesse sentido, uma característica fundamental para avançarmos na estruturação de 

processos emancipatórios é o desenvolvimento de mecanismos de crítica e autocrítica 

nos processo que envolvam a trajetória formativa. Na Pedagogia do Movimento 

desenvolvida pelo ITERRA, podemos presenciar por diversas vezes essas tentativas de 

avançar em experiências de trocas de concepções para colocar em xeque modelos pré-

concebidos. Essa tentativa acontece tanto nas ações políticas quanto relacionadas a 

produção ou ainda ao processo escolar (CALDART, 2013): 

O processo de crítica e auto crítica foi construído por militantes socialistas 

como mecanismo de superação dos desvios políticos-ideológicos gerados por 

vivermos em uma sociedade sob a hegemonia do capitalismo. A proposta está 
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em construir as novas relações sociais contra-hegemônicas, ou seja, a partir de 

valores em que o ser humano passe a valer mais que a propriedade privada 

(CALDART, 2013, p. 357). 

A grande vantagem que um movimento educativo que tem claramente seu público 

alvo definido e suas estratégias político-pedagógica ligadas diretamente a princípios 

ideológicos, é que o foco no objetivo estratégico pode ser melhor delineado, tornando as 

ações individuais e coletivas mais maleáveis nas convergências. Quando introduzimos o 

mercado nas discussões, os problemas se acentuam, em particular no sentimento 

individualista que foi inculcado desde que nascemos por uma sociedade capitalista que é 

voraz e competente na reprodução de suas próprias miserabilidade. 

É neste sentido que se a Economia Solidária surge e se desenvolve inicialmente 

através da articulação de uma Economia Popular, não significa que deva ser 

interpretada a ser somente uma economia dos pobres. Sua trajetória histórica 

poderá ser a de buscar superar as suas dificuldades e orientar-se para a 

reprodução ampliada das condições de vida em sociedade, o que significa 

reconhecer que tais iniciativas reivindicam também por direitos, por cidadania 

(EID, 2012, p.30). 

Marx (2013), escreve uma frase bastante simples mas de uma significância genial 

quando diz que "entre direitos iguais quem decide é a força", assim, ter garantido aos 

trabalhadores, marcos constitucionais, que definem direitos e deveres como cidadãos, 

não garantem absolutamente um movimento formativo emancipatório, embora essa seja 

uma luta contra o capital a ser enfrentada. Nossa Constituição prevê uma série de 

direitos, incluindo a educação, mas que na prática pouco se realiza. O que resta a classe 

trabalhadora é organizar alternativas para que a superação das dificuldades não venham 

como concessões ou ações de responsabilidade social justamente daqueles que são os 

promotores da exploração e da opressão.  

O grande nó pode estar escondido no sentido de criar solução para contradições 

que não há solução que contente ambos os lados, ou seja, que capitalista e trabalhadores 

sejam beneficiados. Para emancipar a classe trabalhadora da exploração, o capitalista 

tem que deixar de explorar o mais valor que o sustenta. Para impedir que o Estado 

capitalista oprima seus cidadãos é necessário extirpar os governos lacaios para 

estabelecer um formato de gestão pública gerido pelos e para os trabalhadores, para 

termos uma escola emancipadora, a formação adestradora deve extinguir-se. Para 

termos manifestações da classe trabalhadora que realmente sejam educadoras e que 

apontem para construção de reais condições objetivas de transformação socialista, não 

podemos colocar no foco das atenções as vidraças do Palácio de Inverno. 
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Mas temos que ir além, Harvey (2013, p. 70) afirma que, 

Se o objetivo dessas formas não capitalistas de organização do trabalho é ainda 

a produção de valores de troca, por exemplo, se a capacidade das pessoas 

privadas de se apropriar do poder social do trabalho permanece incontrolada, 

então os trabalhadores associados as economias solidárias e os regimes de 

produção planificada fracassam ou se tornam cúmplices de sua própria 

autoexploração. O esforço para estabelecer as condições para o trabalho não 

alienado e frustra. 

Nesse sentido acontece aqui a grande dificuldade quando se fala em formação 

para o trabalho e a confusão que se faz, e de forma intencional pelas instituições 

hegemônicas de educação, em afirmar que ensino profissionalizante pode ser crítico. 

Não pode. O que está em execução em nossos dias, inclusive fomentada por políticas 

publicas para educação técnica profissionalizante como o PRONATEC, é a formação 

adestradora, que mantêm acesa a ideia da divisão do trabalho como ponto essencial de 

toda a produção de conteúdo e de método. 

A constatação de que a divisão do trabalho "enfraquece a capacidade de cada 

homem individualmente considerado" e comporta "o debilitamento e 

empobrecimento da atividade individual", Marx também a encontra nos 

economistas, mas é dele a definição histórico-dialética da divisão do trabalho 

como nada mais que "a expressão econômica da sociabilidade do trabalho na 

condição histórica da alienação humana", isto é, da propriedade privada 

(MANACORDA, 2010, p.45). 

Dentro das discussões com as Organizações Produtivas Solidárias (OPS) que são 

acompanhadas pelo Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários 

(Cieps/UFU), da Universidade Federal de Uberlândia, há uma dificuldade em se tratar 

da questão da propriedade privada. Existe uma negação interessante sobre o resultado 

que a sociedade baseada nos mercados apresentam para os trabalhadores envolvidos, 

como baixos ganhos, pouca qualificação, mas mesmo depois de muito tempo de 

participação em grupos solidários, a superação do entendimento da ideia do "meu" 

parece ser algo utópico.  

Como Marx (2013) afirma que a emancipação da classe trabalhadora só pode ser 

feita pelos próprios trabalhadores, a superação das contradições, no caso da propriedade 

privada também deve o ser, mas em que momento isso se dá? Em qual condição de 

participação essa superação pode ser conquistada? Depois de alguns anos participando 

efetivamente de movimentos de formação para o trabalho, podemos afirmar de forma 

empírica que mesmo dentro dos grupos mais disciplinados ideologicamente há disputas 

que se restringem meramente a propriedade. 
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4. Resultados 

A experiência dos pesquisadores junto ao ITERRA começa em 2003, participando 

da construção de uma disciplina que teve que se chamar Economia e Mercados, para 

atender uma necessidade que tinha sido detectada pela direção nacional do movimento. 

Começamos a trabalhar conhecimentos estratégicos de mercado para poder chegar a 

uma concepção mais adequada aos princípios ideológicos do movimento, ideia essa 

desenvolvida na tese de doutoramento de Betanho (2008), que se baseia na proposta de 

se "fazer mercados" ao invés de disputar no mesmo campo e regras das empresas 

capitalista. Essa proposta também estava bastante próxima dos princípios que 

concomitantemente se desenvolviam de Economia Solidária em vária regiões do país. 

A escola foi criada para formar trabalhadores, militantes, que tenham 

capacitação técnica e profissional específica e de qualidade nas áreas de 

atuação, visando desenvolver conhecimentos, habilidades, métodos e posturas 

necessárias aos novos processos de trabalho que vêm sendo produzidos na luta 

social. Também para cultivar o valor do trabalho e fazer dele um de seus 

métodos de educação de seres humanos na direção do projeto de sociedade dos 

trabalhadores. Seu funcionamento está organizado em torno de cursos de nível 

médio e técnico e de formação de professores, construídos a partir de 

demandas apresentadas pelos diversos setores do movimento social 

(CALDART, 2013, p. 11). 

A partir dessa construção desenvolvemos uma linha de atuação que pudesse ser  

um processo de acompanhamento desse segmento em particular dos movimentos que 

pretendam se organizar para ir além da produção e passar a comercializar. Assim 

chegamos na Economia Popular Solidária como uma proposta de organizar esses 

coletivos numa lógica emancipatória. 

Porém, encontramos uma certa dificuldade na realização do planejamento, pois 

há uma distância entre o planejado e o executado, pois o mediador dessa relação está 

fora dos movimentos, que é a relação com os mercados e, de certa forma, com o 

processo de formação da própria sociedade burguesa. 

No ITERRA, encontramos em sala de aula educandos estão ávidos por 

conhecimento, e prontos para questioná-los com fundamentação teórica "na ponta da 

língua". É muito tranquilo dialogar com educandos que têm essa vontade. Às vezes os 

educadores se assustam porque são os educandos que têm o controle da sala de aula, e 

quando a conversa está ficando chata, eles mesmo dão conta de mudar o rumo, cantar 

uma música ou propor uma outra forma de levar a aula. 
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Essa dinâmica é própria dos movimentos populares, mas não encontramos essa 

disposição nos movimentos da Economia Popular Solidária, que muitas vezes se 

organizam para adquirir conhecimento técnico ou para reivindicar alguma vantagem ou 

espaço para sua utilização. 

Uma das característica fundamentais dos movimentos populares é a capacidade de 

se reinventar. A disciplina desenvolvida quando se tem uma organização política 

ideológica, internamente para a gestão de todas as atividades são impressionantes. No 

ITERRA, por exemplo, todos participam dos processos e são ouvidos. Os professores 

recebem os retornos dos alunos ao final das disciplinas, e muitas vezes os alunos são 

críticos, com opiniões construtivas para que os educadores voltem e possam contribuir 

ainda mais com a formação deles.  

Percebemos que nas relações da Economia Popular Solidária essa construção é 

mais distante. Muitas vezes a relação é mais simples e limita-se na troca de interesses e 

as vivências estão mais ligadas a resultados práticos de comercialização ou produção. A 

relação entre os grupos envolvidos não chegam de fato a construir um ambiente 

solidário. 

O trabalho desenvolvido pelo Centro de Incubação de Empreendimentos 

Populares Solidários (Cieps) da Universidade Federal de Uberlândia tem uma 

característica bastante específica, que é o desenvolvimento de ações que visem a 

emancipação dos trabalhadores das Organizações Produtivas Solidárias (OPS) por meio 

do assessoramento que propicie uma visão crítica à economia de mercado e ao modo de 

produção capitalista, apontando para o incentivo ao trabalho cooperado e a participação 

política na sociedade. Uma das ações que mais prevalecem nas atividades é a formação 

política aliada à apropriação técnica do trabalho para a gestão das OPS. A ação política 

e a formação técnica devem ser construídas de forma indissociada na busca de avanços 

que apontem para a emancipação econômica, e para além da renda e aquisições de bens 

para as famílias, construir condições objetivas para a emancipação humana na sua 

totalidade. 

Aqui podemos encontrar um primeiro obstáculo para a efetividade dos processos 

de formação, apontando que a formação técnica, que possibilita condições para o 

trabalhador melhorar materialmente de vida numa sociedade capitalista, não está 

articulada com a necessidade de formação para a ação política nas relações sociais dos 

trabalhadores. O modelo tradicional de educação profissionalizante forma trabalhadores 
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altamente capacitados para exercer funções técnicas, mas não consegue, e nem tem a 

pretensão, de incentivar  coletivos que lutem de forma organizada para garantir os 

direitos dos trabalhadores. Muitas vezes os movimentos de resistência acabam 

reproduzindo a mesma lógica, utilizando-se apenas de um discurso progressista, mas a 

prática não tem como negar sua contradição. 

 

5. Considerações Finais 

A partir dessa análise sobre os desafios que enfrentamos enquanto formadores 

atuantes junto aos movimentos de trabalhadores podemos afirmar que nossas estratégias 

de transformação passa necessariamente por um aprofundamento do que o conceito de 

formação representa para a classe trabalhadora. A organização política tem um papel 

fundamental nas escolhas e portanto a construção de uma ação pedagógica  que tenha o 

trabalho como centro do desenvolvimento humano deve ser entendido como vital. 

Pudemos perceber que as organizações que atuam de forma ideológica tem uma 

capacidade de intervenção e mobilização em torno de suas demandas maior do que as 

organizações que atuam de forma menos politizada ideologicamente. Os espaços de 

formação da Economia Popular Solidária estão em processo de disputa na sociedade e 

as organizações dos trabalhadores precisam entender o processo histórico para evitar a 

cooptação e a subsunção de seus princípios fundantes, principalmente a solidariedade de 

classe baseada na construção de uma sociedade sem exploração do trabalho de um ser 

humano pelo outro, da eliminação do trabalho alienado e justo para todas as pessoas. 

O que a Revolução Russa apresentou como proposta para os trabalhadores e o 

que é possível utilizar enquanto instrumento de organização política formativa para o 

nosso atual momento de crise deve ser um tema de aprofundamento e desdobramento 

deste trabalho, pois o processo histórico não pode ser subsumido e nem reinventado. 

Devemos resistir a isso para fortalecer as ações que estão no presente sendo base para as 

futuras rupturas. 

Uma das grandes dificuldades que encontramos nesse processo de formação é a 

incerteza de que as universidades terão capacidade para continuar a fomentar processos 

de formação emancipatória diante do sucateamento que se avizinha com a mudança 

feita nos gastos públicos pelo governo ilegítimo que se apoderou do poder em 2015. 
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Além disso devemos nos aprofundar em entender quais são as possibilidades das 

organizações da classe trabalhadora se responsabilizar pelos meios de formação, diante 

do quadro de desestruturação das relação do mundo do trabalho diante das reformas 

promovidas pelo governo golpista. 

 

Referências  

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do 

trabalho. Boitempo Editorial, 2009. 

EID, Farid. Economia solidária, desenvolvimento organizacional e cooperativismo rural. 

Estrategias y acciones de desarrollo rural a través de cooperativas y emprendimientos solidarios. 

Alicante: Aecid/UA/UFPA, p. 29-54, 2012. 

BETANHO, Cristiane. Produção e comercialização em assentamentos de reforma agrária 

do MST: pesquisa participativa e pesquisa-ação em Pernambuco e no Rio Grande do Sul. 
318 f. Tese (Doutorado) – Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de 

São Carlos, 2008. 

CALDART, Roseli Salete. Escola em movimento no Instituto de Educação Josué de Castro. 

1ª Ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013 

CERIOLI, Paulo Ricardo. Instituto de Educação Josué de Castro: Método pedagógico. 1ª 

Ed. São Paulo: Iterra, 2004. 

HARVEY, David. 17 Contradições e o fim do capitalismo. 1. ed. - São Paulo: Boitempo, 

2016. 

LENIN, Vladimir Iilich Ulianov. Relatório Sobre a Revolução de 1905.  Disponível em: 

https://www.marxists.org/portugues/lenin/1917/01/22.htm. Acesso em 09 agosto 2017. 

LEUDEMANN, Cecília da Silveira. Anton Makarenko vida e obra - a pedagogia na 

revolução. São Paulo: Expressão Popular, 2002, 432p. 

MANACORDA, Mario Alighiero. Marx e a pedagogia moderna. Campinas, SP: Editora 

Alínea, 2010. 

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do 

capital. São Paulo: Boitempo, 2013, p.309. 

TROTSKY, Leon. A Revolução de 1905. Disponível em: 

https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1907/rev_1905/prefacio.htm. Acesso em: 09 agosto 

2017. 



406 
 

NOVAS CONFIGURAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO: REFLEXOS NA 

SOCIABILIDADE DO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL 

 

Manuela Soares Silveira
92

, UFU; Fabiane Santana Previtali
93

, UFU;  

 

1 Introdução 

O presente trabalho é fruto de um recorte feito a partir da pesquisa de mestrado 

no Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de 

Uberlândia (PPGCS/UFU), que tem como objetivo geral conhecer as formas de 

sociabilidade e relações sociais em que estão inseridos os adolescentes
94

 do sexo 

masculino que cometeram atos infracionais
95

 do Centro Socioeducativo de 

Uberlândia/MG - CSEUB, no que diz respeito às suas relações familiares, comunitárias, 

escolares, e de trabalho. 

Dessa forma, a pesquisa é majoritariamente qualitativa, respondendo aos 

aspectos específicos de uma pesquisa com seres humanos, ao optar por trabalhar com o 

universo dos significados, que não estão deslocados, mas inseridos na realidade social 

dos sujeitos pesquisados. Sobre isso, Minayo, Gomes e Deslandes (2009) propõem que   

 

Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da 

realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por 

pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da 

realidade vivida e partilhada com seus semelhantes (p. 21) 

 

Além disso, sabemos que a pesquisa social não é neutra, pois nela estão 

implicados, em todo o processo de conhecimento, a visão de mundo do pesquisador e 

dos sujeitos, ou seja, há interesse na definição de todos os aspectos concernentes à 

investigação. Por isso, conforme Minayo, Gomes e Deslandes (2009), o posicionar-se, 

explicitando o interesse e a perspectiva que se tem do objeto de estudo, é critério de 

realidade e de objetivação. 
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95
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Para tanto, optamos por uma base teórico-metodológica orientadora de todo o 

processo de construção da pesquisa, inclusive de análise de dados, que se contrapõe à 

visão naturalista e determinista da realidade: o materialismo histórico e dialético de 

Marx. Tendo em vista a intenção primária de colocar em realce a realidade concreta dos 

adolescentes aqui pesquisados, buscando conhece-la e compreende-la, essa proposta 

investigativa é fundamental, no sentido de que “o seu interesse não incidia sobre um 

abstrato ‘como conhecer’, mas sobre ‘como conhecer um objeto real e determinado’” 

(NETTO, 2011, p. 27, grifos nossos). 

Nesse sentido, partimos de um recorte na sociabilidade dos sujeitos, nos aspectos 

que dizem respeito à educação, ao trabalho, à família e à comunidade. Assim, 

procuramos estabelecer uma análise que levasse em consideração que essa sociabilidade 

como forma de reprodução dos sujeitos se mostra inserida na sociabilidade própria da 

ordem sociometabólica do capital. Ou seja, ao vivenciarem suas experiências concretas 

de produção de sua vida social e de suas condições reais de sobrevivência, num 

intercâmbio com a natureza e com os demais indivíduos sociais, os sujeitos têm tais 

aspectos configurados por diversas determinações
96

, entre as quais estão aquelas 

decorrentes do sociometabolismo do capital. 

Propõe-se que a ordem societária contemporânea da qual fazem parte os sujeitos 

da pesquisa, em que as relações sociais, as experiências coletivas e individuais, e a 

produção da existência são configuradas, é pautada pelo capital e sua reprodução. 

Entende-se o capital enquanto estrutura que vai definir a sociabilidade dos sujeitos e 

suas relações metabólicas com a natureza e entre si mesmos. Nas palavras de Antunes 

(2002) “o capital constitui uma poderosíssima estrutura totalizante de organização e 

controle do metabolismo societal, à qual todos, inclusive os seres humanos, devem se 

adaptar.” (p. 23). Para tanto, considera-se o marco temporal e histórico da promulgação 

do ECA em 1990, para a análise do contexto macrossocietário, mais especificamente 

das relações sociais e produtivas inseridas no sistema sociometabólico do capital. 

Ou seja, tal ordem metabólica subordina à lógica de exploração e do lucro 

capitalistas, as relações produtivas e a ontologia propriamente humana do trabalho, e 

consequentemente as necessidades sociais mais elementares. Assim, como alternativas à 
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 “[...] determinações são traços pertinentes aos elementos constitutivos da realidade [...] Por isso o 

conhecimento concreto do objeto é o conhecimento das suas múltiplas determinações – tanto mais se 

reproduzem as determinações de um objeto, tanto mais o pensamento reproduz a sua riqueza (concreção) 

real” (NETTO, 2011, p. 45). 
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sua crise estrutural, que tem se intensificado desde a década de 1970, o capital tem 

engendrado processos para garantir sua reprodução e expansão, tendo sua expressão 

mais contundente no interior do mundo do trabalho, a partir, especialmente, do 

neoliberalismo e da reestruturação produtiva (ANTUNES, 2002). 

 

1.1 Objetivos 

Objetiva-se aqui compreender o contexto macrossocietário em que esses sujeitos 

estão inseridos, enquanto jovens da classe trabalhadora, tendo por enfoque o aspecto do 

trabalho e suas diferentes configurações assumidas na contemporaneidade. A partir daí 

busca-se analisar as particularidades das vivências e experiências dos adolescentes 

pesquisados, nessa esfera da heterogênea realidade social, tendo por base os relatos 

trazidos por eles nas entrevistas semiestruturadas realizadas com 8 adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação na instituição do CSEUB. 

 

2 Referencial Teórico 

Embora possa se considerar os adolescentes do CSEUB como sujeitos inseridos 

no grupo social da juventude, suas especificidades os inserem em um recorte social de 

classe: a juventude da classe trabalhadora. De acordo com dados da Diretoria de Gestão 

da Informação e Pesquisa da Subsecretaria de Atendimento às medidas Socioeducativas 

(DGIP/SUASE) de Minas Gerais (SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SEDS, 

2016) do ano de 2016, 94,8% dos adolescentes da instituição tem renda familiar de 

menos de 1 salário mínimo per capita, 71,3% não estudava antes de ser acolhido, e 

apenas 9,9% atingiu a escolaridade do ensino médio quando 74,4% já estão na idade 

regular
97

 para cursar esse nível de ensino. Percebe-se que esses sujeitos vivenciam uma 

realidade de desigualdades sociais e econômicas, tendo violados seus direitos mais 

fundamentais. 

Ainda de acordo com dados trazidos pela mesma diretoria acerca do perfil do 

adolescente inserido em MSE de internação e semiliberdade no estado de Minas Gerais 

(SEDS, 2016b), do total de adolescentes atendidos, antes de serem acolhidos na MSE, 

51,1% não trabalhavam por opção, 8,9% não trabalhavam mas estavam procurando 

emprego (desempregados), 25,6% trabalhavam em empregos informais, 2,2% em 
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 A idade regular para cursar o ensino médio é, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB (BRASIL, 2014) de 15 a 17 anos. 
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empregos formais e 1,8% em empregos autônomos, os 10% restantes não sabiam ou 

não responderam. Considerando-se aqueles que estavam desempregados e aqueles em 

empregos informais, ou seja, que não têm acesso à proteção social garantida na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para os trabalhadores formais, percebe-se que 

parcela considerável (34,5%) estava em situação precarizada de trabalho antes de sua 

inserção na MSE. 

Logo, perspectivamos esse grupo social (juventude da classe trabalhadora) a 

partir de suas diversas configurações tomadas na contemporaneidade, seja como 

trabalhador/a (empregado ou desempregado), seja como dependente de um 

trabalhador/a (filho/a, neto/a, sobrinho/a etc). Por conseguinte, faz-se necessária a 

identificação das novas configurações do mundo do trabalho, e consequentemente das 

transformações nas relações sociais e na subjetividade da classe-que-vive-do-trabalho 

(ANTUNES, 2002). 

Tendo em vista a intenção primária de colocar em realce a realidade concreta 

dos adolescentes aqui pesquisados, buscando conhece-la e compreende-la em suas 

particularidades, pressupõe inicialmente o conhecimento e a compreensão das relações 

sociais e de produção em que esses sujeitos estão inseridos, numa perspectiva 

macrossocietária, a qual vai ser essencial para a reprodução da estrutura e dinâmica do 

objeto de estudo, com veracidade no plano ideal, conforme orienta Marx (2010). 

Nessa perspectiva, entendemos que a crise do capital dos últimos 30 anos do 

século XX, e que se estende até os dias atuais, acarretou profundas mudanças na 

sociabilidade humana, tanto na esfera da materialidade como da subjetividade 

(mutações econômicas, sociais, políticas e ideológicas), tendo sua expressão mais 

contundente no interior do mundo do trabalho, a partir, especialmente, do 

neoliberalismo e da reestruturação produtiva  (ANTUNES, 2002). As principais 

transformações nesse âmbito, que se colocam enquanto aspectos constitutivos dessa fase 

da reestruturação produtiva do capital, foram conforme Antunes (2002), “o enorme 

desemprego estrutural, um crescente contingente de trabalhadores em condições 

precarizadas, além de uma degradação que se amplia, na relação metabólica entre 

homem e natureza [...]” (p. 15). 

As novas configurações do mundo do trabalho se caracterizam principalmente 

pela redução do tradicional proletariado industrial fabril, o operário manual, e o 

incremento do novo proletariado fabril e de serviços, o que tem trazido o crescimento, 

segundo Antunes (2002), do trabalho precarizado, por ter sua representação nos 
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trabalhadores flexibilizados, terceirizados, informais, subcontratados, part-time etc. 

Quadro que atinge também, ainda que de forma diferenciada, os países subordinados do 

capitalismo mundial, como o Brasil. 

Ainda sobre esse aspecto, de acordo com Fagiani e Previtali (2014), muitas 

vezes as diferentes dimensões da nova morfologia do trabalho se combinam de forma 

complexa e contraditória no mesmo local de trabalho, como por exemplo, trabalhadores 

estáveis e terceirizados, trabalho intelectual e manual, e ainda, trabalho altamente 

qualificado e intelectualizado fundado na mais-valia relativa com o trabalho em 

condições de superexploração e de precarização, intensivo na extração da mais valia 

absoluta. É assim que a nova morfologia do mundo do trabalho, vem redesenhando 

novas e velhas modalidades que repõem o trabalho do sociometabolismo do capital - o 

trabalho precário, para garantir e recuperar a dominação burguesa (ANTUNES, 2009). 

No caso específico do Brasil, os reflexos da reestruturação produtiva e da 

implementação de um projeto neoliberal se mostram como agravamento de problemas 

que são estruturais do capitalismo dependente existente no país, como a precarização do 

trabalho.  

É nessa conjuntura de precarização do trabalho e da vida, da existência e das 

relações sociais que se encontra a juventude da classe trabalhadora, segmento no qual os 

reflexos da ordem sociometabólica do capital recrudescem-se e aprofundam-se. Estamos 

considerando aqui a juventude enquanto aqueles sujeitos que têm de 15 a 29 anos, 

conforme a Política Nacional de Juventude. É nesse grupo geracional que se identifica 

os sujeitos aqui pesquisados, embora saibamos que esse grupo é heterogêneo e 

diversificado, não sendo possível considerar apenas o aspecto geracional para 

caracteriza-lo. É preciso considerar, todavia, que no que diz respeito ao trabalho, o ECA 

(BRASIL, 2015) postula em seu artigo 60 que é proibido qualquer trabalho a menores 

de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz até os 16 anos, por isso a 

consideração dessa faixa etária para a análise que aqui se propõe. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do ano de 

2015, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), nesse ano, 

29,88% (48.345.000 pessoas) da população brasileira com mais de 15 anos 

(161.792.000 pessoas) – e, portanto, legalmente apta para o trabalho, eram jovens com 

idade entre 15 e 29 anos. Desses, 64,48% (31.171.000 pessoas), compunham a 

população economicamente ativa, como ocupados ou desocupados, sendo 81% 

(25.403.000 jovens) ocupados. 
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Como já apontado, a precarização do trabalho afeta de forma mais intensa essa 

parcela da população, que, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos - DIEESE (2012), tem “maior dificuldade para encontrar e 

manter uma ocupação e, por isso, representam uma parcela expressiva do exército de 

desempregados que pressiona o mercado de trabalho.” (p. 240). Assim, a situação do 

trabalho da juventude na década considerada (2005-2015), se destoando do quadro 

geral, se mostra negativa para esse segmento, havendo uma diminuição do número de 

jovens economicamente ativos
98

 (queda de 12,8%), acompanhada da redução na 

ocupação desses mesmos jovens, em 15,41% (IBGE, 2015, 2005). 

Alguns dados das regiões metropolitanas
99

, trazidos pelo DIEESE (2012) do 

período de 1999-2009 são ilustrativos desse quadro, pois possibilitam uma 

contextualização da situação em que estão inseridos esses jovens. No que diz respeito ao 

tipo de ocupação, a proporção de jovens assalariados no setor privado que não tinham a 

carteira assinada em 2009 nas regiões metropolitanas foi duas vezes maior do que 

aquela observada na população em geral. Por outro lado, a inserção desse grupo no 

trabalho autônomo é menor em comparação com os adultos, por isso “o emprego 

informal entre os jovens ocorre principalmente na forma do assalariamento sem carteira 

de trabalho assinada, mais do que na forma do trabalho autônomo.” (DIEESE, 2012, p. 

245). 

Conforme o mesmo estudo do DIEESE (2012) a rotatividade também se mostra 

como um problema que se aprofunda nesse grupo em específico. O vínculo de emprego 

e de ocupação têm duração mais curta entre eles, um quarto da duração média do total 

de ocupações. No período estudado (1999-2009) esse diferencial aumentou, pois houve 

redução do tempo de permanência dos jovens no emprego e aumento na duração dos 

empregos ocupados por adultos com idade superior a 40 anos. Não obstante esse fato, e 

a condição de sua faixa etária, na qual deveria ser dada prioridade aos estudos, de 

acordo com o órgão esses jovens são submetidos às mesmas longas jornadas de trabalho 

que seus colegas adultos (parcela significativa trabalha além da jornada legal de 44 
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 A população economicamente ativa (PEA) é a “Parcela da população que se encontra no mercado de 

trabalho na condição de ocupada ou desempregada [...]” (DIEESE, 2012, p. 52). 
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 Nesse estudo específico, as regiões consideradas pela PED são: São Paulo, Porto Alegre, Belo 

Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza e Distrito Federal (DIEESE, 2012). 
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horas por semana - 35,1% dos jovens da região metropolitana de São Paulo no ano de 

2009, por exemplo). 

Ainda que submetidos às longas jornadas de trabalho, a remuneração dos jovens 

ainda se mostra mais baixa do que para o conjunto da população, embora no período 

tenha havido um avanço relativamente maior nessa remuneração, que se elevou como 

proporção da remuneração média dos ocupados. De acordo com o DIEESE (2012), “em 

2009, os jovens recebiam entre 42% e 65% da média de remuneração dos ocupados, já 

computando as diferenças na duração da jornada de trabalho.” (p. 249). 

A precarização do trabalho atinge de forma mais intensa não somente os jovens 

ocupados, mas também aqueles em situação de desemprego. Nas regiões metropolitanas 

1.267 mil jovens estavam desempregados (27,5% dos jovens economicamente ativos e 

42,6% do total de desempregados), sendo a incidência do desemprego nesse grupo 

aproximadamente 2,7 vezes maior do que na população como um todo 

Uma das causas para o desemprego juvenil pode se dar na questão do primeiro 

emprego. A exigência de trabalhadores com experiência profissional pode ter acarretado 

maior dificuldade para a inserção da juventude, especialmente no primeiro emprego, 

que se aprofundou ao longo da década de 2000, principalmente entre os jovens de 18 a 

24 anos de idade (DIEESE, 2012). 

É necessário então compreender como esse contexto de reestruturação produtiva 

e neoliberalismo, com a precarização e flexibilização do trabalho, o desemprego 

estrutural e as novas configurações do mundo do trabalho, vão conformar a 

sociabilidade dos adolescentes aqui pesquisados. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Para a pesquisa de campo, com o objetivo de conhecer as formas de 

sociabilidade e relações sociais em que estão inseridos os adolescentes que cometeram 

atos infracionais em Uberlândia/MG, no ano de 2017, na perspectiva dos significados e 

sentidos atribuídos pelos próprios sujeitos, optamos por um estudo de caso no CSEUB.  

Dividimos a pesquisa em três partes: pesquisa documental, observação 

participante e entrevista com os sujeitos, respectivamente. A pesquisa documental 

analisou diversos documentos internos, que dizem respeito especialmente ao 

funcionamento e trabalho realizado na instituição. A observação participante se deu nas 

atividades que diziam respeito ao recorte da pesquisa, quais sejam, as de educação e da 
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escola, profissionalização, as visitas familiares, e os momentos de convivência 

comunitária, sempre com o acompanhamento de um profissional da equipe técnica. 

A partir dessas duas primeiras fases, foram definidos os sujeitos participantes da 

pesquisa. Num primeiro momento, o critério para seleção foi aqueles adolescentes que 

haviam participado das atividades acompanhadas durante a fase de observação. Assim, 

formamos uma lista com 21 adolescentes. Para fazer o convite para a pesquisa, tanto 

para eles, quanto para sua família, bem como pegar a autorização para aqueles que tem 

menos de 18 anos com o seu responsável, utilizamos um dia de visita (que ocorre às 

terças-feiras). Assim, 10 adolescentes e seus familiares foram abordados, e todos 

aceitaram participar da pesquisa. Em decorrência da alta rotatividade dos adolescentes 

acautelados (tanto de entrada, como de desligamento da medida), durante o processo de 

entrevistas dois adolescentes foram desligados. 

Então, no período de 30 de março de 2017 a 13 de junho de 2017 foram 

entrevistados 8 adolescentes. Tendo em vista o cunho qualitativo da pesquisa, a qual 

tem por universo as representações, conhecimentos, práticas, comportamentos e atitudes 

dos sujeitos, não há como definir o tamanho de uma amostra de indivíduos que seja 

representativa desta totalidade. Seguindo a orientação de Minayo, Gomes e Deslandes 

(2009) para esse tipo de pesquisa social, nos utilizamos da inclusão progressiva numa 

amostra não-probabilística, ou seja, a quantidade de entrevistados segue o critério da 

saturação, “quando as concepções, explicações e sentidos atribuídos pelos sujeitos 

começam a ter uma regularidade de apresentação” (p. 48). 

Seguindo as orientações de Minayo, Gomes e Deslandes (2009), procuramos 

iniciar a análise e o tratamento do material empírico e documental, com a valorização, 

compreensão e interpretação dos dados empíricos, articulando-os com a teoria que 

fundamentou todo o trabalho, bem como com outras leituras teóricas e interpretativas 

exigidas pelo trabalho de campo. 

Partimos do entendimento de que o estudo não precisa necessariamente abranger 

a totalidade das falas e expressões dos interlocutores, tendo como foco a exploração do 

conjunto de opiniões e representações sociais sobre o tema que pretende investigar, mas 

ao mesmo tempo dando conta da diversidade de opiniões e crenças dentro de um 

mesmo segmento social (MINAYO; GOMES; DESLANDES, 2009). 

 

 

4 Resultados 
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A pesquisa de campo com as entrevistas com oito adolescentes internos da 

instituição delineou um quadro de não garantia e denegação de direitos, inclusive do 

direito ao trabalho, mostrando uma realidade não só de precarização, mas também de 

exclusão e estigmatização dos sujeitos aqui pesquisados. Por isso a apresentação de seus 

relatos se faz importante, especialmente por mostrar a percepção dos próprios 

adolescentes acerca de sua sociabilidade, suas vivências e experiências. O Quadro 1 traz 

pistas iniciais acerca dessa sociabilidade no que diz respeito ao trabalho.  

 

Quadro 1 

Perfil do adolescente entrevistado 

Paulo 

Roberto de 

Oliveira

Anderson 

de Olveira 

Pereira

Marcelo 

Cândido 

de Jesus

Valdevino 

Miguel de 

Almeida

Gambazin

ho

Leandro 

Santos da 

Conceição

Paulo José 

da Silva

Marcos 

Antônio 

Alves da 

Silva

Idade 18 18 18 18 16 17 17 18

Carteira assinada

Informal x x

Não informado x

Carteira assinada

Informal x x x

Nunca 

trabalhou x x

Já trabalhou 

em algum 

momento

Trabalho

Adolescente

Estava 

trabalhando 

antes da 

internação

 
Elaboração própria 

Fonte: Entrevistas com adolescentes
100

 internos do CSEUB 

 

Conforme mostra o Quadro 1 somente dois adolescentes nunca trabalharam, mas 

daqueles que estavam trabalhando antes da privação de liberdade, ou que já trabalharam 

em algum momento, nenhum esteve inserido em trabalhos formais, com carteira 

assinada. Segundo relatos desses entrevistados, esses trabalhos foram “bicos”, como 

serralheria, entregar panfleto, entregar placa de governo, servente, pintor, lava-jato, 

entregar ração e ajudante de carpinteiro, sendo que alguns deles trabalharam em mais de 

                                                             
100

 Como forma de garantir o sigilo das entrevistas, bem como a preservação da identidade dos 

entrevistados utilizamos aqui um código para referenciar as falas, o qual foi definido também com o 

objetivo de registrar e garantir a memória, para que não mais se esqueça, das oito crianças e adolescentes 

mortos no Massacre da Candelária, do ano de 1993.  Na madrugada do dia 23 de julho de 1993, mais de 

40 crianças e adolescentes dormiam nos arredores da Igreja da Candelária, no Centro da cidade do Rio de 

Janeiro, quando homens armados abriram fogo, promovendo um massacre que deixou oito meninos 

mortos: Paulo Roberto de Oliveira, 11 anos, Anderson de Oliveira Pereira, 13 anos, Marcelo Cândido de 

Jesus, 14 anos, Valdevino Miguel de Almeida, 14 anos, "Gambazinho", 17 anos, Leandro Santos da 

Conceição, 17 anos, Paulo José da Silva, 18 anos e Marcos Antônio Alves da Silva, 19 anos (SILVEIRA; 

BOECKEL, 2015). 
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um. Isso atesta a rotatividade e instabilidade a que estão sujeitos esses adolescentes em 

seus empregos, levando a uma precarização não só do seu trabalho, mas de si mesmos. 

Além disso, outros trabalharam também em serviços de colaboração com a família, o 

que nem sempre era uma garantia de remuneração, principalmente em oficinas de carro. 

Isso levou, como veremos, ao interesse por parte dos adolescentes em participar de 

cursos profissionalizantes nessa área. Leandro (2017) e Paulo José (2017) trabalharam 

tanto para a família, como em outros “bicos”. A fala de Valdevino (2017) é elucidativa 

nesse sentido: 

 

Aí quando eu trabalhava, direto meu padrinho me chamava, eu tenho um 

padrinho que trampa numa oficina, aí direto ele me chama "não Juninho, vem 

aqui me dá uma ajuda aqui, pá", aí direto eu trabalhava com ele uns 3 meses, 

uns 4 meses, ele é de boa, quando eu pegava pra firmar mesmo no serviço eu 

animava [...] desde pequeno eu trabalhei com isso, meu pai, minha mãe 

falava assim que meu pai tinha oficina de carro, o pai das minhas irmã 

também tem oficina, meu padrinho tem oficina, então é desde família, de 

família, desde moleque eu trabalhei com isso. Era bom, quê isso, bom 

demais. Depois que você aprende o negócio já fica mais fácil de você ir, eu 

só sei fazer isso, então era bom também (risos). (Valdevino, 2017) 

 

Percebemos que o trabalho em família é visto como algo positivo, como uma 

herança passada por gerações, da qual o adolescente se sente parte e tem orgulho de ter 

aprendido. Contudo, nem sempre a percepção acerca do trabalho é positiva, se 

mostrando em diversos contornos nas falas trazidas pelos sujeitos. Um problema 

candente mostrado em uma das falas é a maior dificuldade que a juventude tem de 

conseguir empregos: 

 

Por causa que cê chega lá tudo pra eles tem que ser de maior, tudo é de 

maior, de maior, de menor também dá conta de trabalhar uai. Meu irmão, 

tenho dois irmão de maior, meus dois irmão não é envolvido no crime, um 

tem 19 o outro tem 21, os dois, o meu irmão de 21 é pedreiro, ele me levava 

pra trabalhar, chegava na minha mãe falava desse jeito "o Joel trabalha bem 

melhor do que o Eduardo", que é o meu outro irmão que, que tem 19, "tem 

muito mais disposição". Aí eles ficam tirando nós como nós fosse de menor, 

tipo eu acho, tipo que não vai dar conta né, um negócio assim. (Leandro, 

2017) 

  

Acreditamos que essa dificuldade pode ser reflexo da exigência de trabalhadores 

com maior experiência, que tem obstaculizado a inserção de jovens no mercado de 

trabalho, especialmente no primeiro emprego. É reflexo também da configuração das 

transformações no mundo do trabalho que tem afetado de forma mais intensa esse grupo 

social. Além disso, é possível que essas experiências vivenciadas pelo adolescente 
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tenham sido fruto de atitudes estigmatizantes e preconceituosas com sua condição 

social, as quais atingem esse grupo social como forma de controle e segregação. 

Outra questão identificada pelos sujeitos são os baixos salários oferecidos pelos 

trabalhos aos quais têm acesso, em decorrência de sua condição social, especialmente 

pela baixa escolaridade.  

 
Desse jeito que é a minha vida, porque eu mesmo eu, tsc, eu tô de boa de tsc, 

ou tô cansado dessa vida sabe, mas ou, porque, ah não, mas eu, eu tsc, sair 

dessa vida também não vira não, porque se eu sair daqui eu vou começar a 

trabalhar, a trabalhar, estudar tsc. Aí eu vou ter meus trem que eu quero ter, 

que é um carro brabo, um carrinho de boa sabe, não é esses carrinho velho, 

golzinho, corsinha, quero ter um carro tipo uma navinha que as muié já, 

novinho pá, paga tipo uma madeirinha já (risos). Porque que nem, eu 

querendo ou não, esse trem que eu faço é errado, mas eu ganho dinheiro fácil. 

(Gambazinho, 2017). 

 

O que se percebe em suas falas é que eles entendem que o trabalho que 

conhecem, no qual foram inseridos juntamente com suas famílias, não oferece o mesmo 

nível socioeconômico e o estilo de vida possibilitado pelo dinheiro que eles conseguem 

no “crime”
101

. Essa é uma fala recorrente em praticamente todas as entrevistas, o que 

mostra o sentido degradado e opressor que o trabalho tomou para esses sujeitos. 

 
[...] aí eu fui e comecei a levantar de novo né, depois disso eu comecei a 

vender droga mesmo, aí eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, a ficar mais 

tempo de madrugada vendendo. [...] porque o crime tem hora que também é 

mordomia, cê ganha altos dinheiro sô, cê ganha assim 3 mil num dia, você 

fala "Vixe!". Um trabalhador aí demora 2 meses pra ganhar 3000, 1 mês. 

(Marcelo, 17 de maio de 2017) 

 

Acreditamos que isso seja fruto da sociabilidade configurada em tempos de 

neoliberalismo e reestruturação produtiva, a qual exige uma busca individualista e 

desenfreada por um estilo de vida consumista, mas não dá condições estruturais e 

sociais para o acesso universal a ele, responsabilizando o indivíduo por seu insucesso 

nessa busca. Sendo assim, por um lado o consumo permite o sentimento de cidadania, 

identidade e pertencimento, mas por outro é expressão e base da ordem sociometabólica 

do capital, conforme explica Alves (2014)  

 

Numa sociedade capitalista profundamente desigualitária e injusta, com uma 

‘classe média’ racista e preconceituosa, como a sociedade brasileira, a 

ostentação nos shopping centers, dos ícones do consumo de marcas, por 

jovens pobres negros ou mulatos, expressa, com vigor inaudito, candentes 

contradições da ordem burguesa hipertardia. (p. 203-4) 
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Essa percepção mais crítica também foi construída pelos sujeitos da pesquisa, 

que identificam na falta de oportunidades as trajetórias por eles construídas.  

 

Mas intenção de mudar todo mundo tem, só falta só oportunidade, que isso é 

muito pouco pra nós, é muito pouco oportunidade. Porque muita pessoa tira 

nós, cê chega lá pra arrumar um serviço, nem sabe se você trabalha, se você, 

se você trabalha mesmo, se você quer, tira nós, tipo fala que não tem serviço 

pra nós, aí não quer que nós envolve ni crime, tipo o governo, esses negócios, 

não quer que nós envolve em crime, não quer que nós, quer que nós estuda, 

mas pra parar pra pensar nós também tem nossa vida uai, nós também quer 

ter uma roupa, nós também quer ter um tênis, nós quer ter um celular bom né, 

quer ter, nós também quer ter as coisas. (Leandro, 2017) 

 

Essa fala traz o reflexo das relações desiguais de classe, em que determinado 

grupo social é excluído e segregado de uma sociabilidade que se torna posse de uma só 

classe. Assim, aos jovens mais favorecidos é “direito” o acesso a bens de consumo 

pessoais, como tênis, roupa e celulares. Aos jovens da classe trabalhadora resta (tentar) 

se inserir em um mercado de trabalho precário e excludente, através do qual 

dificilmente se sentirão pertencentes a esse estilo de vida. 

 

Trabalhava de servente. E questão de disposição pra trabalhar eu sempre tive, 

sempre tive, desde moleque, pintor, trabalhei no lava jato... soltava o crime e 

voltava, soltava, voltava, soltava pra trabalhar, e eu trabalhava e o serviço 

acabava, aí ficava sem dinheiro [...] Aí é na onde que eu ia pro crime de novo 

conseguir o dinheiro né, que é o dinheiro fácil, mas some fácil também. 

(Leandro, 2017). 

 

Entretanto, o consumo desses bens não é o único problema identificado pelos 

adolescentes. O trabalho enquanto fonte de renda se coloca para eles também como 

questão de sobrevivência. 

 

Não, eu acho que a coisa mais é oportunidades né, se o cara quer mesmo 

pode ser até de lixeiro, o cara vai né, mas em mente mente o que eu quero 

não tem não, o que aparecer, tem que trabalhar né, se não vorta, sem dinheiro 

vorta. E eu tô de boa, já sou de maior já, é pro outro lado da esquina ali ó
102

, e 

eu tô de boa. (Valdevino, 2017) 

 

Podemos notar nessa fala, que há por parte do adolescente um entendimento de 

que ele não tem muitas possibilidades de escolha, caso ele queira trabalhar e não “voltar 

para o crime” e ser preso agora como adulto. Segundo ele, é preciso aceitar a 

oportunidade que aparecer, seja ela qual for. Essa percepção é reflexo de determinações 

existentes na realidade concreta, em que são destinados para a classe trabalhadora e sua 
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juventude, trabalhos manuais, que são socialmente desvalorizados, seja em condições de 

trabalho ou de remuneração. 

Ainda nesse contexto, o trabalho aparece para os entrevistados também como 

possibilidades de “sair da rua”, “ocupar a mente”, ou seja, como alternativa à prática de 

atos infracionais, bem como para uma mudança de vida, uma forma de ganhar dinheiro 

na “honestidade”. Esse valor é bem recorrente em todos relatos, como uma 

contraposição ao ato infracional. 

É bom né, tira muito da rua, ocupa a maioria do tempo trabalhando, das 7 às 

5... [...] o dia inteiro trabalhando, eles davam almoço tal, tudo certinho, mas 

não era assinado [...] Ah, eu mudando de vida né primeiramente, arrumando 

um trabalho honesto e seguindo a minha vida, eu acho que a minha mãe 

ficaria feliz se eu seguisse a minha vida trabalhando honesto sabe, ver que eu 

tô pegando firme, que eu tô tentando buscar algo pra minha vida assim, eu 

acho que assim que ela ia se sentir mais feliz, vendo desse jeito entendeu? 

Isso ia deixar ela bastante feliz. (Paulo Roberto, 2017) 

 

Assim, embora apareça como algo difícil, opressor, desvalorizado e cansativo, o 

trabalho traz um sentido forte de honestidade, uma forma de “ser alguém na vida” e dar 

orgulho para suas famílias. A perspectiva que esses sujeitos têm acerca do trabalho vai 

configurar quais seriam suas escolhas profissionais, ainda que tais escolhas se coloquem 

para eles de forma utópica, pois falam delas como se fosse algo difícil de alcançar. 

Colocaram como opções as áreas de informática, telemarketing, medicina, engenharia 

civil, direito, e empresarial (próprio negócio). Notamos que são trabalhos intelectuais, 

que demandam uma formação mais qualificada, no que diz respeito ao nível de ensino, e 

que trazem uma possibilidade de uma remuneração mais elevada. 

 

Não, se fosse pra mim trabalhar eu queria trabalhar um trem mais fácil né. 

Um trem de Callink
103

, um trem que ganha, ganha mais e fica só de boa né, 

com ar condicionado, mexer com computador, conversando no telefone, um 

trem mais light né, porque já que vai trabalhar com um serviço mais, não 

quero trabalhar igual escravo pros outros não, cê é louco. Eu já ajudei meu 

pai demais, trem, dói o braço cê ficar lá limpando o carro assim, vidro, e 

passando pretinha, aspirando carro, é servicinho, mas dá trabalho, não é fácil 

não entendeu. (Gambazinho, 2017) 

 

O que que eu escolheria?... Empresário, ficar só sentado no ar, negociando 

(risos), não, não sei, penso em montar um negócio pra mim, um bar, alguma 

coisa assim, uma lanchonete, eu penso isso, um restaurante sei lá, alguma 

coisa assim do tipo, um próprio negócio meu, próprio meu, não trabalhar 

mais pros outros. (Marcos Antônio, 2017). 

 

Acreditamos que o significado atribuído por essas falas ao trabalho, ao que seria 

um trabalho desejável, é fruto do reconhecimento da perda de sentido do trabalho 
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ontológico, de sua sociabilidade essencialmente humana fundada na liberdade e 

criatividade, ainda que isso não se dê de forma consciente. É a busca desses 

adolescentes pelo prazer do trabalho criador e do acesso aos frutos desse trabalho, o 

qual se transmuta e se mistifica em formas de trabalho subsumidas ao capital, voltado 

para sua reprodução, ainda que pareçam livres e autônomas, por sua maior 

intelectualidade e remuneração. 

Sobre isso, Alves (2014) explica que o entendimento da inclusão no mercado de 

trabalho e o acesso à renda mínima como meios para um desenvolvimento humano e 

qualidade de vida é limitado e mistificado, pois “Mesmo o dito ‘trabalho decente’, 

oculta novas formas de degradação social do trabalho no sentido de modalidades de 

alienação sutis e destrutivas no plano da saúde do trabalhador e qualidade de vida de 

homens e mulheres que trabalham.” (p. 115). 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Os relatos aqui trazidos, em consonância com a fundamentação teórica utilizada 

para sua análise, mostram um quadro que reforça a condição desse grupo social, de 

jovens da classe trabalhadora, que (quando) tiveram uma inserção precarizada e precoce 

no mercado formal ou informal de trabalho. Assim, o ato infracional se coloca enquanto 

essa estratégia de inserção e sobrevivência, para parcela da juventude brasileira. Nesse 

sentido, segundo Soares (2004), o crime (ou o ato infracional) seria um pedido de 

socorro, uma forma desses jovens que foram negligenciados, esquecidos e que tiveram 

seus direitos mais fundamentais violados, ser notado, valorizado e reconhecido. 

Acreditamos que o conhecimento e a compreensão da sociabilidade em que 

estão inseridos os jovens da classe trabalhadora no Brasil, numa perspectiva 

macrossocietária, possibilita um melhor entendimento da relação dos jovens em conflito 

com a lei com o ato infracional, sem desconsiderar a compreensão de suas 

particularidades e das trajetórias individuais dos sujeitos pesquisados a partir do estudo 

de caso. É preciso destacar, entretanto, que não se faz uma análise determinista, 

colocando como uma relação causal e unívoca a prática de ato infracional por jovens da 

classe trabalhadora. O que se pretende, conforme propõe a perspectiva teórico-

metodológica marxista, é identificar as correlações e as múltiplas determinações que 

incidem nesses processos, trazendo tendências com limites e possibilidades para a ação 

dos sujeitos. 
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Dessa forma, as sociabilidades descritas e perspectivadas pelos sujeitos, em suas 

vivências e experiências na esfera do trabalho, se mostram como sociabilidades 

configuradas em função da reprodução do capital, e não de sua essência humana calcada 

na teleologia livre e criativa do trabalho. As percepções trazidas pelos sujeitos 

delinearam um quadro de vivências e experiências de sofrimento, de perda de sentido 

deles mesmos enquanto sujeitos ativos e criativos de suas próprias histórias. Por outro 

lado, entretanto, eles também foram capazes de identificar em suas narrativas 

possibilidades de construção de novas trajetórias, a partir também do trabalho. 
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O MOVIMENTO COOPERATIVISTA NA CONCEPÇÃO MATERIALISTA E 

DIALÉTICA DA HISTÓRIA: DA OBRA DE KARL MARX ÀS 

CONTRIBUIÇÕES DE ROSA LUXEMBURGO. 

 

Marcelo Augusto de Lacerda Borges
104

 

 

 

1.  Introdução 

 

A gênese do movimento cooperativista pode ser contextualizada no conjunto das 

transformações sociais e mudanças estruturais que resultaram em ações práticas e 

iniciativas históricas da classe trabalhadora na Inglaterra e na França, na primeira 

metade do século XIX.  

Trata-se de uma série de experimentos sociais que demonstravam uma crítica 

eminentemente prática e espontaneísta ao capitalismo, por meio de organizações 

mutualistas e cooperativistas. Em linhas gerais, numa avaliação de fulcro crítico, o 

surgimento do cooperativismo reflete uma faceta particular das lutas produzidas no 

século acima citado, apontando certa criticidade histórica com assento numa ordem 

capitalista desajustada, temporalmente instalada pelos processos revolucionários que 

engendraram a hegemonia burguesa e o seu domínio econômico-político na moderna 

sociedade capitalista.  

Diante dos conflitos instituídos pela produção capitalista, uma série de 

pensadores, no início do século XIX, debruçados sobre a questão social, demonstrou 

que, nos dizeres de Engels (2011), a “guerra social aberta” tem sua fonte nas 

contradições econômicas e morais expostas pelo capitalismo incipiente e que os males 

sociais da vida moderna estão conectados às origens da propriedade privada dos meios 

de produção.  

De acordo com Namorado (2009, p. 97), o movimento cooperativista, na sua 

fisionomia histórica, “emergiu no início do século XIX, conjugadamente com a 

hegemonia do capitalismo” e Lima (2004, p. 50), igualmente confirma que, a “origem 
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das cooperativas encontra-se como forma de resistência alternativa ao capital, no século 

XIX”.  Foram pensadores como Owen, Fourier, Proudhon e Saint-Simon, herdeiros da 

tradição iluminista, os primeiros a apontarem as contradições da modernidade burguesa, 

criticando e enfrentando a ilusão da brochura ideológica das revoluções burguesas 

apoiada na tríade da liberdade, da igualdade e da fraternidade. No mesmo senso de 

conexão histórica, Russ (1991, p. 9) comenta que a forma nascente do cooperativismo 

está inserida “na lógica interna das crises que sacodem a primeira metade do século 

XIX, na Europa”. 

Nessa tela histórica, o cooperativismo aqui será destacado das demais formas de 

resistência das classes trabalhadoras, por ocasião da especificidade do objeto 

pretendido, sem desconsiderar concretamente a importância das lutas políticas 

institucionais, partidárias e sindicais, na medida em que o movimento do 

cooperativismo manteve relações históricas de proximidade com essas formas de luta e 

enfrentamento da ordem burguesa. Compreender a origem do cooperativismo é, de certa 

maneira, estudar a formatação heterogênea do movimento de trabalhadores, nas 

vertentes mais variadas de suas manifestações que moldaram a formação da classe 

operária como sujeito sociopolítico antagônico no cerne do capitalismo industrial.  

 

1. O fenômeno do cooperativismo nas obras de Karl Marx e Friedrich Engels. 

 

Sob o ângulo de suas bases históricas, o movimento cooperativista fundou-se 

como referência teórica clássica a partir da obra dos autores denominados como 

socialistas utópicos
105

, que aplicavam a modalidade cooperativa de produção como 

reação social e moral às condições impostas pela industrialização, no enquadramento da 

miséria dos grandes aglomerados urbanos, do pauperismo e do fenômeno avassalador 

do desemprego. De acordo com Bottomore (1997, p. 340), a dita expressão “socialismo 
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forças objetivas e materiais que entram em contradição fazendo irromper o processo revolucionário. 

Destacadamente, situam-se, nessa linha ideológica, pensadores como Claude Henri de Rouvroy, o conde 

de Saint-Simon (1760-1825), François-Charles Fourier (1772-1837) e Robert Owen (1771-1858), que 

serão apresentados e, posteriormente, aqui discutidos nas suas contribuições. 
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utópico”, foi “geralmente empregada para designar a primeira fase da história do 

socialismo, ou seja, o período entre as Guerras Napoleônicas e as Revoluções de 1848”.  

Em geral, a denominação está associada às primeiras expressões do socialismo 

pré-marxista, qualificando as críticas que Engels e Marx fizeram ao “socialismo 

utópico-crítico” mencionado pioneiramente no Manifesto comunista (1848). Mesmo 

com um nível inconcluso de compreensão dos processos históricos, Hobsbawm (2011, 

p. 39) comenta que “os socialistas utópicos contribuíram, pois, com muitas coisas: uma 

análise da sociedade burguesa, os rudimentos de uma teoria da história e a certeza de 

que o socialismo era não só factível como necessário naquele momento histórico”.  

Ainda no rastro dos seus fundamentos históricos, de acordo com Löwy (2002, p. 

44), as proposições do “socialismo utópico” representam “essa fase de transição entre o 

messianismo burguês e a ideia de autoemancipação operária naquele período entre 1789 

a 1830”, cujos fundamentos históricos representavam a fase embrionária do movimento 

operário. 

Numa digressão a respeito das críticas de Marx e Engels em relação aos sistemas 

socialistas destituídos de cientificidade e senso de concretude histórica, os autores já 

desenhavam um quadro de críticas aos ditos “socialistas, comunistas e humanistas”, em 

1845, na obra A ideologia alemã. Sob o título “a filosofia do socialismo verdadeiro”, 

Marx inicia sua exposição crítica comentando o caráter idealístico do espírito socialista 

nacional-alemão que se autointitulava como o “socialismo verdadeiro”, uma ironia na 

medida em que os alemães julgavam o seu sistema filosófico como mais profícuo que 

os franceses, levando em conta que a sistemática filosófica alemã seria mais capaz de 

ordenar a realidade do que o mero “instinto social” dos franceses para a “questão 

social”. Marx indica sua posição ao afirmar que a filosofia alemã “no seu disfarce de 

socialismo, até dá a impressão de se ocupar com a ‘crua realidade’, mas se mantém o 

tempo todo a uma distância decente dela e grita para ela com irritação histérica noi me 

tangere!
106

”.  

A partir de então, a crítica de Marx aos “sistemas socialistas” aciona outros 

componentes ao comentar as incapacidades de Fourier e Owen na elaboração da 

“essência do socialismo” e de suas relações concretas com a realidade, acusando a obra 

de Fourier como um “romance social de espírito realmente poético” e, posteriormente, 

situando Owen na condição de um “propagandista que flerta com todas as classes”.  

                                                             
106 Não me toques! 
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Nas palavras do próprio autor, 

O conteúdo propriamente dito de todos os sistemas que marcaram 

época corresponde às necessidades do tempo em que surgiram. Na 

base de cada um deles está todo o desenvolvimento pregresso de uma 

nação, a conformação histórica das relações de classe com suas 

consequências políticas, morais, filosóficas e demais [...] Em 

consequência, é perfeitamente natural que o sistema comunista alemão 

hoje existente tenha sido uma reprodução das ideias francesas no 

interior da cosmovisão limitada pelas acanhadas relações 

manufatureiras (2009, p. 445). 

 

No desfecho de suas colocações, nesse artigo, Marx entende que o erro dos 

socialistas alemães foi compreender que a emancipação do homem como ser social 

(universal e genérico) dar-se-ia pelo mero reconhecimento de sua “essência humana” 

naturalmente livre, a transição ao socialismo ocorreria como um convite feito por 

“efusões de um coração de um socialista verdadeiro”, em outras palavras, “chegar ao 

comunismo ou ao socialismo por intermédio da metafísica” (2009, p. 451). Enfim, de 

acordo com Marx, tais expressões filosóficas – embelezadas pelas ideias de “fruição”, 

“confiança no cerne moral”, “felicidade”, “pensamentos puros” e “homens naturais 

livres”, por exemplo – não passam de uma ingênua mistificação, de um “prólogo 

beletrístico-poético” e de uma conjunção de utopias. 

Na busca de uma rota histórico-conceitual mais certeira para a noção clássica de 

utopia no socialismo, embora a distensão teórica singular de Marx em relação ao 

“socialismo utópico” possa ser anteriormente identificada em sua Miséria da 

Filosofia
107

, de 1847, sabe-se que, esquematicamente, o nascedouro da oposição entre 

os utopistas e a obra marxiana/engelsiana, pode ser encontrado, no seu primeiro 

orquestramento teórico, a partir do Manifesto comunista, obra conjuntamente publicada 

em 1848.  

No manifesto, no capítulo intitulado “Socialismo e Comunismo crítico-utópicos”, 

os autores marcam as condições objetivas que deram filiação aos primeiros 

representantes do ideário utópico, justificando de imediato o seu fracasso junto ao 

operariado, não só por conta “do estado embrionário do próprio proletariado”, como 

também “à ausência das condições materiais de emancipação” da classe trabalhadora 
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 Nessa obra, Marx polemiza as considerações de Proudhon, nos termos de sua crítica social apresentada 

na obra “A filosofia da miséria – ou o sistema das contradições econômicas”, lançada pelo autor em 

1846. Explicitamente, Marx escreve a Miséria da Filosofia, em 1847, como uma resposta ácida aos 

apontamentos intelectuais de Proudhon. No quadro sinótico da obra propriamente dita, Marx, em sua 

primeira parte, constrói uma síntese crítica da sua teoria do valor e, na segunda parte, fornece 

metodologicamente, pela primeira vez, sua noção categórica de “totalidade” social, que será 

posteriormente alçada à condição de elemento ontológico fundamental da sua obra.  
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naquele momento. Adiante, no sentido de compor sua figuração intelectual, os nomes de 

Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen são citados como os seus representantes 

mais destacados e ilustres articulistas desses “grandes sistemas de pensamento” e desse 

“novo evangelho social”, sistemas que ecoavam intelectualmente as primeiras 

“aspirações instintivas” dos operários.  

No rol de tais impressões críticas, a obra de Proudhon é antes e igualmente 

identificada como a expressão de um “socialismo conservador ou burguês”, preso a uma 

“simples figura de retórica” em que a tônica do pensamento dispensa a classe 

trabalhadora do seu sentido político-revolucionário por não conceber a superação das 

relações de produção na sua “totalidade”.  

Embora Marx e Engels reconheçam no manifesto, a capacidade dos utopistas em 

identificar as dicotomias que estruturam a formação social capitalista, os mesmos não 

são capazes de compreender o papel revolucionário do proletariado nesse movimento 

histórico, quando 

substituem a atividade social por sua própria imaginação pessoal; as 

condições históricas da emancipação por condições fantásticas; a 

organização gradual e espontânea do proletariado em classe por uma 

organização da sociedade pré-fabricada por eles. A história futura do 

mundo se resume, para eles, na propaganda e na execução prática de 

seus planos de organização social (2007, p. 66) 

 

No decurso das exposições críticas de Marx e Engels, ainda no capítulo 

supracitado, após as considerações dirigidas aos deslizes desses sistemas propositivos 

utópicos, as cooperativas são assim citadas como uma forma idílica de “realização 

experimental das utopias sociais” desses autores. A criação de colônias produtivas 

autônomas e a instituição dos falanstérios
108

, por exemplo, conduziriam a uma espécie 

de “nova Jerusalém”, ressaltando o caráter fantástico e fantasioso das utopias sociais 

que acabariam desembocando numa doutrinação escatológica profundamente 

messiânica e, por extensão, politicamente reacionária.  

Como verificação genérica, sabe-se que a crítica de Marx e Engels aos 

socialistas utópicos se sustenta pela acusação filosófica da ausência analítica da 
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 Segundo a nota do próprio Manifesto Comunista (1848), os “falanstérios eram colônias socialistas 

projetadas por Charles Fourier”. Em sua estruturação produtiva, os falanstérios seriam modelos 

autossuficientes, fundados numa relação de reciprocidade da produção e das trocas. De acordo com 

Fourier, os falanstérios seriam criados através da associação voluntária de seus membros e nunca 

deveriam ultrapassar mais de 1.800 pessoas, vivendo conjuntamente. Cada produtor seria livre para 

escolher seu trabalho e função. Uma rede extensa desses falanstérios seria a base da transformação social, 

que por meio da experimentação da gestão coletiva, daria origem a um novo modo de organização social. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_volunt%C3%A1ria
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categoria “totalidade”, visível na falta de ações mais propriamente políticas e extensivas 

à classe trabalhadora. O instrumento de luta da utopia seria, então, a sua sólida 

convicção nas ações fundadas em experiências fechadas e isoladas de autogestão, 

ignorando as relações de produção no conjunto da sociedade. Na dificuldade de uma 

compreensão fundada nas condições materiais de produção, os socialistas utópicos 

formulavam, de acordo com Haddad (2003, p. 28), “a construção de uma sociedade 

futura dispensando a ação política e privilegiando a ação exemplar de pequena 

envergadura”. 

É improvável encontrar um tratamento crítico sistematizado e exclusivo do 

movimento cooperativista em Marx, mas há referências pontuais e articuladas sobre o 

assunto, permitindo observações mais gerais, como até então se desenhou 

intelectualmente no Manifesto comunista (1848) e, no Anti-Dühring (1878), escrito por 

Engels. Em outras situações, o tema do cooperativismo também ressurgiu na pauta das 

discussões, sem a devida elaboração esquemática que encontramos nas obras 

anteriormente apresentadas. Nesses momentos, o eixo dialético dos embates 

permaneceu: qual seria o potencial das associações cooperativas na necessária 

superação histórico-revolucionária do sistema capitalista e de sua anarquia produtiva 

manifesta nas relações sociais de produção? 

No sentido de sua positividade, como potencialidade histórica transformadora, 

Marx tece uma série de considerações em seu “Manifesto de Lançamento da Associação 

Internacional dos Trabalhadores” (1864), destacando a importância da luta dos 

trabalhadores associados: 

Mas o futuro nos reserva uma vitória ainda maior da economia 

política dos proprietários. Referimo-nos ao movimento 

cooperativo, principalmente às fábricas cooperativas levantadas 

pelos esforços desajudados de alguns ‘hands’ [operários] 

audazes [...] Pela ação, ao invés de por palavras, demonstraram 

que a produção em larga escala e de acordo com os preceitos da 

ciência moderna pode ser realizada sem a existência de uma 

classe de patrões que utiliza o trabalho da classe dos 

assalariados; que, para produzir, os meios de trabalho não 

precisam ser monopolizados, servindo como um meio de 

dominação e de exploração contra o próprio operário; e que, 

assim como o trabalho escravo, assim como o trabalho servil, o 

trabalho assalariado é apenas uma forma transitória e inferior, 

destinada a desaparecer diante do trabalho associado que 

cumpre a sua tarefa com gosto, entusiasmo e alegria. Na 

Inglaterra, as sementes do sistema cooperativista foram lançadas 

por Robert Owen; as experiências operárias levadas a cabo no 
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continente foram, de fato, o resultado prático das teorias, não 

descobertas, mas proclamadas em altas vozes em 1848 (2003, p. 

31). 

 

Nesse manifesto de caráter inaugural, Marx constrói um panorama crítico do 

movimento cooperativista daquele tempo, salientando o seu poder de oposição ao 

capitalismo, mesmo que limitado por suas concepções apologéticas de que a mudança 

social poderia ocorrer sem a tomada político-revolucionária do Estado por parte do 

operariado.  

Nesses termos, a anarquia da produção capitalista poderia ser superada, desde 

que o cooperativismo, de um simples empreendimento econômico, se tornasse também, 

um movimento de viés político. Avançando um pouco mais no texto antes referido, 

Marx dirá que, 

a experiência do período decorrido entre 1848 e 1864 provou acima de 

qualquer dúvida que, por melhor que seja em princípio, e por mais útil 

que seja na prática, o trabalho cooperativo, se mantido dentro do 

estreito círculo dos esforços casuais de operários isolados, jamais 

conseguirá deter o desenvolvimento em progressão geométrica do 

monopólio, libertar as massas, ou sequer aliviar de maneira 

perceptível o peso de sua miséria [...] Para salvar as massas laboriosas, 

o trabalho cooperativo deveria ser desenvolvido em dimensões 

nacionais e, consequentemente, incrementado por meios nacionais [...] 

Conquistar o poder político tornou-se, portanto, a tarefa principal da 

classe operária (2003, p. 34). 

 

A partir de então, o posicionamento de Marx marcaria sua polarização em 

relação ao reformismo patente das organizações cooperativistas.  

A polêmica se reproduz no Congresso de Genebra (1866), onde Marx repudia 

reiteradamente as “teses reformistas”, indicando que somente a conquista do poder 

político pela classe operária poderia viabilizar historicamente a superação do modo de 

produção capitalista. Após reconhecer o mérito e novamente estimar a força impetuosa 

de resistência do movimento cooperativista frente à lógica da subordinação do trabalho 

ao capital, por mais uma vez, Marx dimensiona as restrições do movimento, entendendo 

que, 

o movimento cooperativo, limitado a formas anãs, jamais poderá 

transformar a sociedade capitalista. A fim de converter a produção 

social num sistema harmônico e vasto de trabalho cooperativo são 

indispensáveis mudanças sociais gerais, mudanças das condições 

gerais da sociedade, que só se podem conseguir mediante a passagem 

das forças organizadas da sociedade, quer dizer, do poder político das 

mãos dos capitalistas e proprietários de terras para as mãos dos 

produtores mesmos (1982, p. 82). 
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Na sequência de tal esclarecimento, Marx ainda sobreleva positivamente a luta 

dos trabalhadores em cooperativas, fomentando o seu teor pedagógico ao conceber tais 

empresas de associação do trabalho como “verdadeiras escolas de gestão socialista”.  

Por consecução, dando curso ao entendimento histórico do cooperativismo, 

adiante, em sua obra clássica O capital (1867), Marx especifica ainda mais suas 

convicções sobre o assunto.  

Neste momento, Marx identifica os trabalhadores cooperativistas como artífices 

de uma nova modalidade produtiva, enquanto a cooperação, por si mesma, representa 

uma forma de gestão estratégica dos capitalistas na execução dos seus interesses 

mercantis. Nas palavras do autor, 

as fábricas cooperativas dos trabalhadores são dentro das velhas 

formas, a primeira fratura destas, ainda que naturalmente reproduzam 

e devam reproduzir, em sua organização real, todos os defeitos do 

sistema que impera. Porém, no seu interior está suprimido o 

antagonismo entre o capital e o trabalho (2001, p. 567). 

 

Assim, Marx demonstra a possibilidade de produzir no cooperativismo, uma 

alternativa histórica de ação contra o capitalismo. A superação do capitalismo pelas práticas 

cooperativas volta à tona e passa a ser explorada a partir de sua necessária capacidade de se 

expandir como experiência social mais generalizada. Mesmo assim, num movimento 

notoriamente dialético, Marx (2001) ressalta a fragilidade desse processo quando entende que 

a abertura das sociedades cooperativistas não se desenvolve sem o sistema de créditos que 

surge do modo capitalista de produção, remetendo as organizações cooperativistas à mesma 

lógica estrutural da ordem reprodutiva do capital. 

Embora se configurasse como o embrião de um novo modo de produzir, a 

“primeira ruptura com a velha forma” de produzir, o cooperativismo, por si só, não 

parece ser suficientemente “negativo” para superar “positivamente” a formação 

capitalista. Somente uma das características do modo de produção capitalista fora 

superada, nesse aspecto parcial: a negação da propriedade privada dos meios de 

produção. Mas a anarquia da divisão social do trabalho permanece, pois as cooperativas 

e empresas competem entre si, dentro do sistema capitalista. A divisão social do 

trabalho, de certa forma, perpetua a figura centralizadora do patrão. 

Numa perspectiva cronológica deste debate na obra marxiana, a temática do 

cooperativismo se declara outra vez presente, por sequência, em sua Crítica ao 
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Programa de Gotha
109

, escrita em 1875 e, publicada por Engels, em 1891. Algumas 

polêmicas aqui são levantadas, principalmente, em direção a Ferdinand Lassalle (1825-

1864), por suas confusões conceituais na elaboração de suas categorias, principalmente 

por suas ingênuas estratégias de transição ao socialismo pela via histórica das 

organizações cooperativas que seriam, em Lassalle, fomentadas e dirigidas com o apoio 

do Estado.  

Nas palavras de Löwy (2012, p. 12), prefaciando a obra de Marx, sabe-se que “o 

autor de O capital não era contra as cooperativas”, mas como ele mesmo sublinha, 

iluminando a oposição marcante de Marx às teses lassallianas, “elas só têm valor na 

medida em que são criações dos trabalhadores e independentes, não sendo protegidas 

nem pelos governos nem pelos burgueses”.  

No conjunto das “glosas marginais” propriamente ditas, Marx trabalha 

sistematicamente o seu texto extraindo trechos e momentos oficiais do programa e, em 

seguida, estabelecendo uma análise crítica das passagens então reproduzidas, refutando 

as ideias presentes no programa sob a contínua acusação de uma posição “reformista” 

elaborada e injetada por Lassalle e os seus discípulos.  

Desse modo, recortando a temática particular do cooperativismo, Marx reproduz 

a seguinte passagem do programa original:  

“O Partido Operário Alemão exige, para conduzir à solução da 

questão social, a criação de cooperativas de produção com subvenção 

estatal e sob o controle democrático do povo trabalhador. Na 

indústria e na agricultura, as cooperativas de produção devem ser 

criadas em proporções tais que delas surja a organização socialista do 

trabalho total” (2012, p. 40, grifos do autor).   

 

Os grifos que são demarcados pelo autor na reprodução do texto, indicam de 

imediato seu direcionamento crítico em relação à “fraseologia rósea” de Lassalle. Nos 

dizeres de Marx (2012, p. 38), o “que temos aqui é a panaceia do profeta conduzida de 

forma digna!”. Como resolver a “questão social” sendo a mesma conduzida pelo 
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 Redigida em 1875, na cidade de Londres, a Crítica ao Programa de Gotha consistiu numa série de 

notas críticas e “marginais” que Marx elaborou em relação ao texto do projeto que buscava unificar os 

partidos socialistas alemães. Nesse ano, na cidade de Gotha, os dois partidos operários da Alemanha – a 

Associação Geral dos Trabalhadores Alemães (na sigla alemã, ADAV), fundada em 1863, por Ferdinand 

Lassalle e o Partido Social-Democrata dos Trabalhadores (SDAP), fundado em 1869, por Wilhelm 

Liebknecht, Wilhelm Bracke e August Bebel – buscavam fundir-se para fortalecer a luta dos 

trabalhadores na Alemanha. De acordo com Löwy, “apesar de sua indignação contra o programa, Marx 

não se opunha à fusão dos partidos; como escreveu nas suas glosas críticas que ‘cada passo do movimento 

real é mais importante do que uma dúzia de programas’” (2012, p. 10). Assim, Marx estaria valorizando a 

práxis revolucionária que emerge das lutas do operariado e combatendo a plataforma “reformista” que 

rondava o movimento operário alemão. 
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interesse do Estado como agente de salvaguarda das cooperativas? É algo digno de sua 

visão estreita, sustenta Marx, imaginar “que por meio da subvenção do Estado seja 

possível construir uma nova ordem”, surgindo a partir daí, uma espontânea 

“organização socialista do trabalho total”.  

No resumo da crítica marxiana, os lassallianos são acusados de praticar uma 

espécie de “socialismo vulgar”, herdado de uma tradição profundamente reformista e 

reacionária. Como ponto de conclusão, é impossível, nesse programa, produzir uma 

emancipação a partir de uma organização, diz Marx (2012, p. 40), “que acaba de sair da 

sociedade capitalista, portanto trazendo de nascença as marcas econômicas, morais e 

espirituais herdadas da velha sociedade de cujo ventre ela saiu”.  

Essas “glosas marginais” sobre o Programa de Gotha foram redigidas em maio 

de 1875, mas vieram a público apenas em 1891, na revista socialista Die Neue Zeit, 

dirigida então por Karl Kautsky. Os impactos de tal divulgação foram grandiosos e 

contribuiu sobremaneira para a polarização do debate entre Engels e os autores 

denominados como “revisionistas”, na medida em que Marx já havia falecido em 1883.  

O potencial histórico das cooperativas e o cooperativismo foram temáticas 

recorrentes na formulação dos programas partidários e igualmente na pauta dos debates 

nos congressos socialistas na Europa, na segunda metade do século XIX e início do 

século XX. A partir de então, a “questão do cooperativismo” começa a se exasperar, 

expandindo suas lutas para além da vida urbana e se enlaçando aos problemas advindos 

da industrialização do campo, que resultou na sujeição do camponês ao modelo 

capitalista de produção, proletarizando o campo e aguçando as discussões sobre o papel 

das cooperativas nessa dinâmica excludente.  

 

2. O cooperativismo na obra de Karl Kautsky. 

 

Karl Kautsky (1854-1938) foi o mais destacado pensador marxista da Segunda 

Internacional
110

 entre 1889 e 1914. Sua formação intelectual incluía estudos nos campos 

da história, da economia e da filosofia pela Universidade de Viena, colaborando com 
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 A título de esclarecimento histórico, apenas para contextualizar a figura intelectual de Kautsky, 

afirma-se que a Primeira Internacional constituiu-se, segundo Bottomore, a partir de “uma federação 

internacional das organizações da classe trabalhadora de vários países da Europa Central e ocidental, onde 

o movimento operário estava renascendo, na década de 1860, após as derrotas de 1848-1849 (1988, p. 

195). A Segunda Internacional (1889-1914) foi efetivamente fundada, em Paris, no Congresso 

Internacional de Trabalhadores, no ano de 1889. Na maior parte dos debates, juntamente com Plekhanov, 

Karl Kautsky foi um dos mais expressivos teóricos dessa internacional, principalmente após a morte de 

Engels, em 1895. 
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vários artigos para a imprensa socialista. De 1885 a 1890, viveu na cidade de Londres, 

trabalhando estreitamente com Engels e, posteriormente, vivendo na Alemanha, 

consolidou-se como a grande expressão teórica do Partido Social Democrata Alemão. A 

partir de 1883, dirigiu a já citada revista Die Neue Zeit, instrumento fundamental de 

propagação das ideias socialistas. 

 Sua posição intelectual era inicialmente, de defesa da “ortodoxia” marxista em 

relação à tendência “revisionista” que rondava o movimento operário. Especialmente 

em sua obra A questão agrária, de 1898, encontraremos uma exposição minuciosa da 

temática cooperativista, como resultado de uma averiguação pormenorizada da situação 

das cooperativas na Alemanha daquele período. Em termos de projeção intelectual, sua 

obra procurava situar a dinâmica da industrialização e modernização do campo que 

deixava um rastro de enfrentamentos entre os grandes proprietários de terra e os 

camponeses, procurando o lugar histórico-político dessas classes na tomada do poder 

que alavancaria a revolução socialista. Na sua empiria, fundamentalmente A Questão 

Agrária foi produzida a partir de uma acurada apreensão de Kautsky sobre as 

cooperativas alemãs e, ainda hoje, possui uma centralidade conceitual referencial 

quando vinculada aos debates sobre o formato do cooperativismo contemporâneo, 

particularmente na composição habitual das cooperativas agroindustriais. 

Na apresentação temática de sua obra, após a demonstração do caráter capitalista 

da agricultura moderna e de sua tendência de predomínio da grande produção agrícola 

sobre o campesinato, Kautsky anuncia seus apontamentos gerais sobre o cooperativismo 

e começa afirmando a importância dos empreendimentos de cooperação no campo, 

numa perspectiva comparativa entre os grandes e pequenos produtores, 

Jamais iria passar-nos pela cabeça negar a importância do 

cooperativismo. A questão é de apenas saber se as vantagens do 

grande estabelecimento cooperativo se estendem igualmente ao 

agricultor pequeno, em todos os setores nos quais o grande 

estabelecimento se revela superior ao pequeno, e até onde chega essa 

superioridade? (1998, p. 166). 

 

Para o autor, as condições objetivas que definem a produção camponesa 

explicam a dificuldade de se organizarem por meio da empresa cooperativista, suas 

condições de vida e de trabalho isolam suas existências sociais, dificultam os seus 

contatos políticos e retiram o tempo livre que seria necessário à prática da autogestão do 

negócio. Com esse tipo de ocupação no conjunto das relações de produção, o camponês 

enfrenta dificuldades que o latifundiário desconhece.  
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O grande proprietário de terra, numa colocação contrária, existe numa 

quantidade menor e dispõe de maior tempo livre para a gestão da produção cooperativa, 

além de possuir melhores relações e maior conhecimento técnico-comercial, sobretudo 

na aquisição de empréstimos. E ainda, a exemplo do que fazem as outras instituições de 

crédito, as cooperativas de crédito – que poderiam financiar a produção do camponês – 

demonstram o mínimo interesse, comenta Kautsky (1998, p. 167) “em perder tempo 

com a concessão de empréstimos a pequenos estabelecimentos agrícolas, pois esses só 

dão problemas e despesas”. Isso revela, sem dúvidas, que as cooperativas de crédito 

poderiam amparar o desenvolvimento econômico dos pequenos produtores, atuando 

como instrumentos de financiamento do progresso. 

A posição teórica de Kautsky pode ser identificada, no próximo momento da 

obra, ao visualizar nas cooperativas de crédito um papel restrito de “instrumento de 

incentivo” do desenvolvimento social dos camponeses, o autor se assevera então, da 

seguinte maneira, 

As cooperativas de crédito são de maior importância para o camponês, 

como meio de progredir economicamente. São meramente meios de 

progresso econômico que não levam ao socialismo (conforme muitos 

pensam), mas ao progresso do capitalismo. Além disso, também são 

de grande valia sob o próprio prisma econômico, consideradas em si 

mesmas, enquanto cooperativas (1998, p. 168). 

 

A tese do cooperativismo como modelo produtivo de superação e transição do 

capitalismo ao socialismo foi renegada nessa asserção. Pelo encadeamento das suas 

reflexões, no que diz respeito aos limites da forma cooperativa, o autor explica que 

raramente as cooperativas conseguem “criar raízes e prosperar”. Até porque, sua 

fundação e administração não são atividades consideradas simples para os camponeses, 

o que torna também duvidosa a ideia de que tais empreendimentos prosperem ao ponto 

de superar da lógica capitalista pela força de sua exemplar generalização.  

Essas colocações são suficientes para mostrar que as cooperativas – embora 

sejam de grande importância para a agricultura – não diminuem as vantagens que os 

grandes estabelecimentos levam sobre os pequenos produtores, pelo contrário, 

costumam funcionar como formas de ampliação das vantagens dos grandes produtores, 

articulados política e institucionalmente no controle de tais associações. As experiências 

do cooperativismo agrícola na Alemanha, no final do século XIX, foram cruciais para as 

constatações do sobredito.  
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Por fim, as cooperativas voltam a serem examinadas nesta obra, particularmente 

as cooperativas de produção. Kautsky reconhece nelas, certas práticas tipicamente 

capitalistas, na condição em que os cooperados começam a empregar trabalhadores 

assalariados para assumirem determinadas funções, desenvolvendo a tendência (quando 

as cooperativas prosperam) de aplicarem métodos capitalistas de gerência, detectando a 

tendência da “degeneração” das organizações cooperativas. Kautsky assinala então, que 

as cooperativas não solucionam a condição do camponês, pelo seu encaixe no sistema 

produtivo, as associações de porte mediano é que se beneficiam mais dessas formas de 

organização da produção.  

O autor conclui indicando a importância das cooperativas para as necessidades 

imediatas dos camponeses, mas aponta também o papel de serventia das cooperativas no 

incremento da produção capitalista, integrando o “poderoso avanço da industrialização 

da agricultura”, facilitando o caminho da dominação do capital. 

 

3. O cooperativismo na obra de Rosa Luxemburgo. 

 

Rosa Luxemburgo (1871-1919) nasceu em Varsóvia e esteve desde jovem 

envolvida na atividade política, nas fileiras do debate socialista. Por sua ativa militância, 

teve de sair da Polônia em 1889 para não ser presa, indo para Zurique. Ali, estudou de 

início matemática, ciências naturais, direito e depois completou sua formação 

intermediária nos estudos de economia política. Concluiu sua formação intelectual com 

sua tese de doutorado sobre a industrialização da Polônia e através de exilados russos, 

conheceu a obra de Marx. Muito engajada e ativa na vida política, dirigiu em 1894, 

juntamente com Leo Jogiches, a liderança da criação da Social-Democracia do Reino da 

Polônia, sendo que em 1898, perseguida e na busca de um cenário político mais 

abrangente, Rosa Luxemburgo mudou-se para a Alemanha, ingressando no Partido 

Social-Democrata Alemão (SPD), que ocupava uma posição central no movimento 

socialista à época. 

A partir de então, tornou-se figura de destaque nos importantes debates travados 

dentro do socialismo europeu. Quando Rosa Luxemburgo chegou a Berlim, destacou-se 

prontamente por conta da sua posição na “controvérsia revisionista” alvoroçada pela 

obra de Bernstein
111

. Para Bernstein, a revolução – no sentido marxiano/engelsiano 

                                                             
111

 Eduard Bernstein (1850-1932) foi um dos principais teóricos do Partido Social-Democrata Alemão e 

da Segunda Internacional. Alinhando-se inicialmente às propostas do professor Dühring, abandonou-as 
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original – era desnecessária, pois o socialismo seria uma conquista gradual regrada e 

conduzida através de “acertos” e “reformas”, com a multiplicação das cooperativas de 

produção e consumo, com o aumento do poder de ação dos sindicatos e pela ampliação 

da própria democracia parlamentar.  

Para o autor, o prognóstico era bastante claro: o capitalismo se transformou num 

sistema capaz de banir e gerir os conflitos sociais e as crises econômicas, tendo diante 

de si um horizonte de desenvolvimento relativamente harmônico. Como reflexo político 

do momento, o Partido Social-Democrata Alemão deveria deixar sua postura de luta 

radical, repudiar o enfrentamento de caráter revolucionário e se converter num partido 

da “reforma social”. Internamente, a direção do partido preferiu não polemizar contra as 

proposições de Bernstein – Karl Kautsky alegou que estava intelectualmente esgotado – 

e coube à Rosa Luxemburgo enfrentar o debate, e o fez através de um conjunto de 

artigos entre 1898 e 1899 e que reunidos, foram publicados pela primeira vez em 1900, 

com o título Reforma ou Revolução? 

No prefácio do livro, a própria autora reconhece a acidez do título da obra e, 

desde seu início, cuida meticulosamente da refutação das teses “reformistas” de 

Bernstein, publicadas na obra Os fundamentos do Socialismo e as finalidades da Social-

Democracia, de 1897-98. Praticamente, comenta Luxemburgo (1999, p. 6) “toda essa 

teoria só tende a aconselhar a renúncia à transformação social”, o que torna a luta 

operária embotada nos seus objetivos finais, quais sejam: a revolução social e a 

supressão do trabalho assalariado.  

Na realidade, a obra de Bernstein, sob a ótica de Luxemburgo, procurava fazer 

os operários participarem da riqueza socialmente produzida, “transformando os pobres 

em ricos” a partir de uma política beneficente institucionalizada e assistencialista, 

capitaneada pelas ações dos partidos e sindicatos. Nesse movimento distributivo do 

capital, onde se alojam as pretensões de Bernstein, o socialismo se realizaria por dois 

meios: pelas ações dos sindicatos e pelas cooperativas.  

                                                                                                                                                                                   
após as críticas de Engels em seu Anti-Dühring. Depois da morte de Engels, Bernstein afastou-se do 

marxismo revolucionário e completou a sua ruptura com o marxismo a partir de uma série de artigos 

publicados na revista Die Neue Zeit, sob a acusação de que alguns elementos do marxismo estariam 

superados, tais como as tendências do capitalismo em produzir crises cíclicas, a tendência da polarização 

progressiva das classes sociais e da pauperização crescente das classes trabalhadoras. Nesse sentido, 

argumentou em favor de uma perspectiva de “avanço constante” da classe operária, em contraposição ao 

“colapso catastrófico” da ação revolucionária, rejeitando não apenas a ideia da revolução, mas também da 

própria tomada do Estado a partir da “ditadura do proletariado”. De maneira geral, as ideias de Bernstein 

influenciaram todo o movimento operário alemão e internacional, expressando ideologicamente as 

aspirações pequeno-burguesas da aristocracia operária.  
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É nesse momento que as concepções críticas de Luxemburgo sobre as 

cooperativas aparecem com maior nitidez. Nas suas palavras, a respeito da posição 

econômica das cooperativas no circuito da produção capitalista,  

Quanto às cooperativas, são elas pela sua essência um ser híbrido 

dentro da economia capitalista: a pequena produção dentro de uma 

troca capitalista. Mas, na economia capitalista, a troca domina a 

produção, fazendo da exploração impiedosa, isto é, da completa 

dominação do processo de produção pelos interesses do Capital, em 

face da concorrência, uma condição de existência da empresa. 

Praticamente, exprime-se isso pela necessidade de intensificar o 

trabalho o mais possível, de reduzir ou prolongar as horas de trabalho 

conforme a situação do mercado, de empregar a força de trabalho 

segundo as necessidades do mercado ou de atirá-la na rua, em suma, 

de praticar todos os métodos muito conhecidos que permitem a uma 

empresa capitalista enfrentar a concorrência das outras (1999, p. 81). 

 

Resulta disso, a situação contraditória em que se encontram os trabalhadores das 

cooperativas, no dilema entre governarem a si mesmos na produção e extrair o máximo 

de produtividade mediante uma prática gerencial da maximização da produção, 

desempenhando entre eles mesmos “o papel do patrão capitalista”.  

Para Luxemburgo, é justamente nesse dilema que as cooperativas soçobram, 

quer pelo modus operandi nitidamente capitalista, quer, no caso de serem mais intensos 

na vigília sobre si mesmos, desejarem a dissolução da mesma. As suas contradições 

dadas por essas condições concretas na produção, não permitem que as cooperativas 

consigam alçar a grande operação de modificar – ou a grande “reforma geral”, como 

deseja Bernstein – toda a sistemática da produção capitalista. Nos limites de sua 

realização possível, comenta Luxemburgo (1999, p. 83) “as cooperativas se reduzem 

necessariamente a simples anexos do sistema capitalista”. 

 

4. Considerações Finais 

 

As limitações e as positividades do cooperativismo foram extensa e 

dialeticamente avaliadas no pensamento crítico marxiano, desde o século XIX até suas 

investidas mais atuais, mesmo que o presente artigo se estacione historicamente nas 

contribuições intelectuais presentes na obra de Rosa Luxemburgo.  

Pode-se afiançar que as questões centrais do embate ainda estão objetivamente 

presentes, como exemplos: o potencial das cooperativas na transformação da ordem 

social capitalista, as relações entre o cooperativismo e o Estado, a cooperativa como 

práxis pedagógica socialista, a possível forma “desalienada” do trabalho nas 



437 
 

cooperativas, a hibridez da sua forma produtiva no âmbito do capitalismo, a cooptação 

da sua organização pela lógica mercantil do capital e as considerações políticas a 

respeito do seu caráter revolucionário ou reformista.  

É possível afirmar que esse conjunto temático se manifestou de modo recorrente 

nos autores anteriormente apresentados e ainda se revela de forma ressignificada e 

eloquente nas reflexões sociológicas do final do século XIX e início do século XX, 

principalmente nas correlações entre o desemprego estrutural e a ampliação das 

cooperativas. 

Nesse panorama de embates, a discussão sobre os alcances e os limites do 

cooperativismo ainda se fez necessária pelas condições em que sua manifestação se 

atualiza nas experiências contemporâneas. Para tanto, reforçar a contribuição das 

intelecções clássicas é algo fundamental para o alumbramento dessa temática. 
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GRÊMIOS ESTUDANTIS: O DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DE UM 

CONCEITO 
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1 Introdução 

O presente artigo é parte inicial da pesquisa de mestrado intitulada “Grêmios 

estudantis: caminhos possíveis para a emancipação” e se constitui na revisão de 

literatura de tal pesquisa. Nele, objetivamos construir um histórico da atuação dos 

estudantes secundaristas por meio dos grêmios no Brasil. Consideramos importante, 

para o entendimento do presente trabalho, fazer uma diferenciação entre os grêmios que 

analisamos. Chamamos aqui de grêmios escolares aqueles espaços criados por inciativas 

de professores, diretores ou outros profissionais da educação, com um intuito 

pedagógico. Já grêmios estudantis são entendidos nesta pesquisa como entidades 

representativas dos interesses discentes, criadas e organizadas por iniciativa dos 

próprios estudantes. 

A intenção inicial da revisão de literatura, pontapé para o presente artigo, era 

identificar os resultados a que chegaram as pesquisas sobre grêmios estudantis, traçar 

pontos em comum com nossa pesquisa e poder avançar em relação ao conhecimento 

construído até então. Ao levantar as dissertações e teses sobre o tema, encontramos 

alguns trabalhos com recortes históricos sobre os grêmios no Brasil, o que nos 

possibilitou traçar um paralelo entre o funcionamento daquelas agremiações em 

diferentes momentos da história brasileira. 

Esse breve histórico acabou por nos envolver numa teia de interpretações e 

tentativas de explicações sobre as transformações que observamos a partir da literatura 

consultada. Incialmente, essas entidades foram criadas com um caráter pedagógico (o 
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que chamamos de grêmios escolares). Num momento posterior, os estudantes se 

apropriaram desses espaços e conferiram a eles um caráter de representação dos 

interesses discentes (o que chamamos de grêmios estudantis) E, num terceiro momento, 

a partir da década de 1970, os grêmios foram transformados em centros de promoção do 

caráter cívico proposto pelos governos militares (centros cívicos, instituídos pelo 

Decreto Federal 065, de 14 de Janeiro de 1971). A partir dessa constatação, interessou-

nos compreender tais transformações, especialmente a primeira. Consideramos 

importante, para o objetivo que traçamos para nossa pesquisa de mestrado, buscar uma 

explicação para a transformação dos grêmios escolares em grêmios estudantis: que 

condições objetivas possibilitaram aos estudantes se apropriarem daqueles espaços e os 

constituírem em lócus de representação e luta de seus interesses? 

 

1.1 Objetivos 

No presente artigo estabelecemos como objetivo principal a construção de um 

histórico sobre a atuação dos estudantes secundaristas por meio dos grêmios, desde a 

fundação dessas entidades até sua transformação em centros cívicos, durante a ditadura 

militar brasileira. Para tal, analisamos dissertações e teses produzidas no Brasil entre os 

anos de 1990 e 2016, assumindo a compreensão de que neste momento da pesquisa, 

como afirma Moreira (2004), é importante reconhecer o aspecto cumulativo do 

conhecimento científico e tomar como base os avanços já realizados. Assim, numa 

perspectiva crítica, apropriamo-nos do conhecimento já produzido e procuramos 

avançar. 

Como objetivos secundários, destacamos: 

• Criar relações sobre o funcionamento dos grêmios em diferentes 

períodos; 

• Compreender os processos de transformação dos grêmios ao longo do 

século XX, especialmente de grêmios escolares para grêmios estudantis. 

O corrente trabalho se constitui no momento inicial da pesquisa de mestrado 

intitulada “Grêmio Estudantil: caminhos para a emancipação”, em que assumimos como 

problema de investigação compreender como, por meio do conceito de conflito social, 

pode-se fazer emergir as contradições no espaço escolar de forma a contribuir para o 

processo de construção da emancipação humana. Para tal, assumimos como perspectiva 

teórica o materialismo histórico-dialético, com base nos conceitos de emancipação em 



441 
 

Marx (2010a; 2010b), de consciência e contradição em Marx e Engels (2007), de 

conflito social em Honneth (2003) e de economia moral em Thompson (1998). 

Como dito na introdução, procuramos compreender como os grêmios escolares 

foram transformados em grêmios estudantis. A partir da literatura consultada 

levantamos os seguintes questionamentos, com base no referencial teórico adotado: esse 

processo de modificação dos grêmios se efetivou por conta de um esvaziamento da 

intenção inicial dos educadores, que possibilitou aos estudantes se apropriarem daquele 

espaço? Foi um processo de luta dos estudantes que projetaram novas 

necessidades/possibilidades para os grêmios, a partir da constatação da contradição 

entre os discursos dos educadores (que afirmavam que os grêmios escolares poderiam 

contribuir para o desenvolvimento da autonomia e da participação ativa dos estudantes 

na sociedade) e a real prática naqueles espaços (caracterizados na literatura como sendo 

organizados e dominados por professores, inspetores e diretores escolares)? 

 

2 Referencial Teórico 

Tais questionamentos foram levantados a partir do conceito de consciência 

explicitado em A Ideologia Alemã (MARX; ENGELS, 2007). Para os referidos autores, 

a consciência é construída a partir das relações sociais e das relações de produção na 

qual os sujeitos estão inseridos. Ela não se desenvolve puramente por um exercício 

mental de tentativas de entendimentos da realidade. O engendramento da consciência 

depende das condições materiais vividas pelo sujeito. Essa base material por ele 

encontrada cria possibilidades e limites para o desenvolvimento de sua consciência. 

Assim, a concepção materialista 

 

não tem necessidade, como na concepção idealista da história, de procurar 

uma categoria em cada período, mas sim de permanecer constantemente 

sobre o solo da história real; não de explicar a práxis partindo da ideia, mas 

de explicar as formações ideais a partir da práxis material e chegar, com isso, 

ao resultado de que todas as formas e [todos os] produtos da consciência não 

podem ser dissolvidos por obra da crítica espiritual, por sua dissolução na 

“autoconsciência” ou sua transformação em “fantasma”, “espectro”, “visões” 

etc., mas apenas pela demolição prática das relações sociais reais [realen] de 

onde provêm essas enganações idealistas (MARX; ENGELS, 2007, p. 42–

43). 

 

Esse excerto de “A ideologia alemã” nos remete ao pressuposto do materialismo 

para pensarmos a categoria de consciência. Não é possível explicar o processo de 

transformação dos grêmios escolares em grêmios estudantis se não nos atermos nas 
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condições materiais vividas pelos estudantes naquele período – décadas de 1930 e 1940. 

Partimos da hipótese de que os estudantes tomaram consciência de que aquele espaço 

em que desenvolviam atividades de cunho pedagógico e que era organizado e dominado 

por professores, inspetores e diretores poderia se constituir em um local de 

representação dos seus interesses. Essa consciência foi sendo construída por aqueles 

jovens a partir da sua experiência nos grêmios escolares num contexto histórico e social 

específico. 

Por isso afirmamos, também, que não é possível compreender o movimento que 

identificamos em relação aos grêmios sem considerar outro pressuposto do 

materialismo histórico-dialético: a totalidade. Estaríamos caindo num erro metodológico 

se isolássemos os grêmios do todo da sociedade daquele período. Como afirmam Marx 

e Engels, 

 

“[...] a “história da humanidade” deve ser estudada e elaborada sempre em 

conexão com a história da indústria e das trocas [...]. Mostra-se, portanto, 

desde o princípio, uma conexão materialista dos homens entre si, conexão 

que depende das necessidades e do modo de produção e que é tão antiga 

quanto os próprios homens – uma conexão que assume sempre novas formas 

e que apresenta, assim, uma “história” (MARX; ENGELS, 2007, p. 34). 

 

Por isso, questionamo-nos: que contexto histórico e social objetivo possibilitou 

àqueles estudantes visualizarem os grêmios como espaços de representação de seus 

interesses? Não é nosso intuito responder tais questões no presente artigo. Entretanto, 

consideramos que elas são essenciais para direcionar nosso entendimento inicial do 

processo que identificamos na construção deste breve histórico dos grêmios. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Fizemos, então, uma busca temática no Banco de Teses e Dissertações da Capes 

para constituir um panorama geral a nível nacional, depois na Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações da Universidade Federal do Espírito Santo e no site da biblioteca 

do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo para investigar a produção 

acadêmica a respeito do tema de pesquisa no estado. Os descritores utilizados foram 

“grêmio estudantil”, “grêmios estudantis”, “grêmio escolar”, “grêmios escolares”, 

“secundarista” e “associação estudantil”. 

Com base no resultado inicial de tal busca, à luz do referencial teórico adotado, 

procedemos o recorte temporal que nos levou a um conjunto mais restrito de obras. 
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Constatamos a existência de seis trabalhos, sendo quatro teses e duas dissertações, que 

classificamos como “história dos grêmios”, por pesquisarem tais entidades em 

momentos passados da nossa história. Com esses trabalhos pudemos construir um breve 

histórico do desenvolvimento dos grêmios no Brasil ao longo do século XX. 

Para construir tal histórico, debruçamo-nos nos outros trabalhos encontrados
115

, 

que pesquisaram a atuação dos grêmios estudantis num período posterior a Lei Federal 

7.398/1985 (Lei do Grêmio Livre). Em tal legislação, no seu Art. 1º, os grêmios 

estudantis estão conceituados como “[...] entidades autônomas representativas dos 

interesses dos estudantes secundaristas com finalidades educacionais, culturais, cívicas 

esportivas e sociais” (BRASIL, 1985). Verificamos que, de modo geral, os autores 

chegaram a conclusões muito parecidas
116

 a respeito da atuação recente dos estudantes 

por meio dos grêmios estudantis: 1) os estudantes não estão organizados dentro do 

espaço escolar de forma que consigam defender seus interesses coletivamente; 2) eles 

não têm autonomia para agir e; 3) suas ações por meio dos grêmios, quando ocorrem, 

são despolitizadas. Essas constatações nos motivaram a construir um histórico dos 

grêmios no Brasil. 

Passamos, então, a ler cada um dos trabalhos classificados como “história dos 

grêmios”, com o intuito de compreender como se deu o desenvolvimento histórico de 

tais entidades e verificar se era possível encontrar na história, elementos que nos 

ajudassem a compreender o contexto atual dos grêmios, caracterizado na literatura 

consultada.  

  

4 Resultados 

É no início do período republicano que surgem os grêmios estudantis nos 

espaços educativos que eram construídos pelo poder público. No site da União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), afirma-se que o primeiro grêmio 

estudantil do Brasil foi criado em São Paulo em 1902 (UBES, acesso em 09/09/2017). 

Serra  (2010) parece chegar à mesma conclusão: ao analisar diversos documentos para 

fazer um levantamento de grêmios existentes no Estado de São Paulo, no início do 

                                                             
115 Pescuma (1990); Fernandes (2001); Carlos (2006); Moura (2008); Martins (2010); Idelbrando (2012); 

Boutin (2016). 

116 Com excessão de Mello (2004), que conclui que os estudantes constroem uma compreensão macro 

sobre os problemas da escola e afirma que eles têm consciência de suas ações e conseguiam se 

organizar coletivamente de forma a lutar por seus interesses. 
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século XX, a autora encontra o estatuto do que considera o primeiro grêmio a ser criado, 

o Grêmio “Dois de Agosto”, da Escola Normal da Capital (São Paulo), em que consta a 

data de fundação, dois de agosto de 1902. 

Serra  (2010; 2014; 2016) aponta que essas entidades organizavam eventos de 

cunho literário e musical e publicavam diversos periódicos que eram, inclusive, 

trocados entre os grêmios. A autora afirma que essa prática fazia parte da estratégia de 

formação dos professores adotada pelo governo paulista, ou seja, a função do grêmio 

não era de representatividade do corpo discente: 

 

[...] a formação pedagógica calcada nessas práticas coloca o grêmio como 

esfera privilegiada destas a partir da fundamentação do método intuitivo. Isto 

porque, no grêmio, o aluno desenvolvia uma série de atividades que deveria 

servir de modelo às atividades que deveria desenvolver no futuro como 

professor primário (SERRA, 2014, p. 12). 

 

O propósito dos grêmios, de acordo com Serra (2010; 2014; 2016) era contribuir 

com a formação dos alunos das escolas normais do estado de São Paulo. E concluí a 

autora: 

 

A composição dos grêmios, as normas de seu funcionamento e o acento das 

questões técnico-burocráticas não favoreciam a participação dos alunos de 

modo a contribuir decisivamente para a definição do projeto editorial e a 

publicação das revistas, assim concebesse essas associações como 

instituições sob a tutela do diretor da escola, uma vez que os diretores das 

escolas sempre eram membros presidentes do grêmio (SERRA, 2014, p. 14). 

 

A partir do excerto acima, percebe-se que a atuação dos estudantes por meio dos 

grêmios escolares das escolas normais de São Paulo estava submetida aos diretores das 

instituições. Costa  (2013; 2016), ao analisar os livros de atas dos grêmios da Escola 

Normal Modelo de Belo Horizonte entre os anos de 1930 e 1945, verificou que 

 

[...] apesar do grêmio ser aberto a todos os estudantes, no caso desse estatuto 

estava definido que somente poderia fazer parte da diretoria as alunas que 

fossem designadas pela professora de português. Depois dessa designação 

ocorreria a eleição por voto secreto entre as mesmas para definir a 

composição da diretoria (COSTA, 2013, p. 7). 

 

Costa (2013; 2016) conclui que os grêmios estudantis daquele período tinham 

uma função pedagógica definida não pelos próprios alunos, mas por aqueles que eram 

responsáveis por pensar e organizar a educação da época; os alunos eram apenas 

receptores dessas ideias e formados por elas: 
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Os grêmios estudantis foram tomados nesse texto como uma experiência 

educativa da Era Vargas, sob orientação das propostas educacionais do 

movimento Escola Nova. De acordo com os seus postulados, o ato de 

aprender se torna mais significativo quando o aprendiz aprende fazendo. Os 

grêmios estudantis foram aqui considerados instituições escolares que 

estimulavam os estudantes, notadamente os secundaristas, a desenvolverem o 

seu aprendizado em atividades fora da sala de aula, embora dentro do 

ambiente escolar (COSTA, 2013, p. 11). 

 

É também o que defende Hauer (2015) ao afirmar que as primeiras agremiações 

estudantis do Colégio Pedro II, criadas no início da década de 1930, “[...] não tinham o 

objetivo de serem entidades de luta. O intuito principal era o de proporcionar um espaço 

onde o estudante pudesse se desenvolver intelectual e culturalmente” (p. 221). 

O mesmo é verificado em duas importantes escolas da cidade de Pelotas, no Rio 

Grande do Sul, entre os anos de 1930 e 1960. Ao concluir a importância das atividades 

extracurriculares (entre elas a atuação no grêmio estudantil) de duas importantes escolas 

da referida cidade, Amaral (2003) afirma que 

 

[...] o grande número de atividades extra-curriculares que envolviam a todos 

que comungassem do ideário de cada uma das instituições, confirmando que 

o papel da escola na formação de seus alunos transcende à mera transmissão 

de conhecimentos. Portanto, aos alunos que desenvolvem práticas culturais 

fora dos limites da sala de aula, são propiciadas vivências e possibilidades de 

superação de conflitos, que acabam por produzir o conhecimento da 

realidade. E, indubitavelmente, tais vivências se refletem de maneira positiva 

no encaminhamento futuro dos alunos egressos (AMARAL, 2003, p. 319–

320). 

 

De acordo com a literatura consultada, as primeiras agremiações estudantis do 

ensino secundário surgiram no início do século XX, com intuito pedagógico de 

proporcionar aos estudantes uma formação adequada às ideias pedagógicas 

hegemônicas do início da república brasileira. Os estudantes não tinham autonomia para 

agir e nem tinham o objetivo de representar seus interesses. Entretanto, pode-se afirmar 

que aquelas agremiações foram os embriões dos grêmios estudantis como os 

entendemos hoje, ou seja, de entidades representativas dos interesses discentes. 

É interessante notar que os grêmios criados com o objetivo de se constituírem 

como uma ferramenta educativa, aos poucos, foram sendo transformados em entidades 

representativas dos interesses discentes. Hauer (2015) contribui para o entendimento 

dessa transformação ao analisar a produção de jornais e revistas publicados pelos alunos 

do Colégio Pedro II. A autora enfatiza que aqueles periódicos se constituíram no 
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principal lócus de luta política utilizada pelos estudantes, tanto em relação às questões 

restritas ao espaço escolar quanto em assuntos que extrapolavam os muros da escola, em 

nível local e nacional. Os periódicos são anteriores às agremiações estudantis e sua 

publicação era independente dos grêmios, entretanto estes passaram a ter um papel 

importante na sua produção à medida que eram fundados. Nos periódicos, a autora 

observou a discussão para a criação da primeira associação de estudantes secundaristas 

do Brasil, a Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro 

(AMES), concretizada em 1939.  

Costa (2016) também colabora para o entendimento daquela transformação ao 

afirmar que os grêmios entendidos pelos educadores escolanovistas como espaço de 

uma educação ativa 

 

“[...] se constituíram num dos mecanismos que deveriam contribuir para a 

formação de estudantes autônomos no seu processo de aprendizagem 

objetivando que se tornassem indivíduos ativos e cônscios de suas 

responsabilidades no futuro, dentro da sociedade em que estavam inseridos” 

(226). 

 

Ou seja, já havia uma forte discussão entre os educadores daquela época sobre as 

contribuições que tais agremiações poderiam possibilitar para a formação de adultos 

autônomos e “ativos”. Entretanto, na prática, a autonomia dos estudantes era tolhida por 

meio de vários mecanismos, sejam eles instituídos especificamente no próprio ambiente 

escolar ou instituídos pela ditadura varguista. Hauer (2015) afirma que muitos alunos do 

Colégio Pedro II foram presos pela repressão institucionalizada pelo governo Vargas. 

Verifica-se, então, uma contradição no espaço escolar entre o discurso e a prática em 

relação à autonomia dos estudantes. Tal autonomia era como que um projeto de futuro 

quando os discentes se tornassem adultos. Enquanto estudantes, eles somente seriam 

formados para um objetivo futuro. 

Em relação ao período democrático (1945 a 1964), foi mais difícil encontrar 

informações sobre o funcionamento dos grêmios. O que se tem são referências feitas em 

trabalhos contextualizados em outras épocas. Hauer (2015), por exemplo, ao pesquisar 

os periódicos produzidos pelos estudantes do Colégio Pedro II na Era Vargas, afirma 

que 

 

Durante o Estado Novo, algumas dessas associações deixaram de existir e 

outras cessaram a realização de seus eventos. A partir de 1945, com a 

democratização em curso, os Grêmios estudantis se fortaleceram e se 
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engajaram na vida política do país, sendo muitos ativos na campanha “o 

Petróleo é nosso” (HAUER, 2015, p. 197). 

 

Essa afirmação está em acordo com o verificado por Penna  (2003). Ao analisar 

a participação de três jornais na campanha “O Petróleo é Nosso!”, o autor encontra no 

Jornal Debates (edição de 19/03/1948) um manifesto assinado por diversas instituições, 

entre elas grêmios estudantis: 

 

Em Manifesto subscrito por todos os grêmios estudantis de São Paulo, e 

capitaneados pelo presidente do Centro Acadêmico Onze de Agosto, na sede 

deste, foi aprovada a Campanha Universitária de Defesa do Petróleo 

Nacional (PENNA, 2003, p. 91). 

 

Essa ideia também é defendida pela UBES: 

 

[...] em 1948, os secundaristas lideraram a campanha “O Petróleo É Nosso”, 

que defendia a nacionalização desta riqueza. No rastro do sucesso da 

campanha, foi organizado o 1º Congresso Nacional dos Estudantes 

Secundaristas na Casa dos Estudantes, no Rio de Janeiro (UBES, acesso em 

09/09/2017). 

 

 HAUER (2007) também colabora para a compreensão de que no período 

democrático os grêmios estudantis se fortaleceram enquanto entidades representativas 

dos interesses discentes e na sua atuação frente às questões políticas. Ao analisar “[...] 

as atitudes de subordinação e as estratégias de resistência que afloraram, durante os anos 

de ditadura, na comunidade escolar do Colégio Pedro II [...]” (HAUER, 2007, p. 7), a 

autora transcreveu depoimentos de ex-alunos que participaram do grêmio estudantil 

naquele colégio. Em relação à década de 1950 e inícios dos anos de 1960, foi possível 

perceber, a partir daqueles depoimentos, que o grêmio estava ativo em diferentes 

unidades da escola, envolvia-se em debates políticos em nível local e nacional, como a 

campanha “O Petróleo É Nosso”, e debatia questões internas como o fim da anuidade 

para sócios e a organização de eventos recreativos e culturais. 

Essa postura se mantém até o início da Ditadura Militar, mesmo com os diversos 

tipos de ataque que os grêmios sofreram, tanto por parte dos poderes executivo e 

legislativo, quanto por novos diretores escolares e até de alguns professores. Ao ler as 

memórias de Sirkis (1994) sobre sua atuação no grêmio estudantil do Colégio de 

Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, entre os anos de 1965 e 1968, verifica-se também o grande envolvimento dos 

estudantes secundaristas daquela escola nas discussões e ações políticas que se 
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desenvolveram no Brasil no período da Ditadura Militar. O referido autor relata as ações 

que os alunos desenvolveram e/ou participaram, por exemplo, contra o acordo MEC-

USAID e os ataques à democracia por parte dos governos militares, e a favor da atuação 

livre dos grêmios estudantis nas escolas. 

Entre os anos de 1930 e 1970, observa-se uma progressiva apropriação dos 

grêmios pelos estudantes e a reconfiguração daqueles espaços em representações dos 

interesses discentes. O que antes era utilizado pelos professores como estratégia de 

ensino, passa a funcionar como espaço político para a organização dos estudantes. Os 

indícios explicitados acima evidenciam que, na década de 1940, os grêmios estudantis 

já haviam consolidado sua nova forma de atuar, superando tanto o caráter unicamente 

recreativo de promoção de eventos culturais, como a submissão aos profissionais da 

educação e aos objetivos exclusivos de espaços educativos. A partir da campanha “O 

Petróleo é Nosso”, verifica-se, na literatura, a participação de grêmios estudantis em 

questões políticas e na representação dos interesses dos estudantes secundaristas. 

Entretanto, as ações do governo militar em relação ao movimento estudantil 

como um todo foram um duro golpe ao desenvolvimento dos grêmios como espaços de 

representação discente e de discussão política. Hauer (2007) afirma que 

 

A partir de 1969, os grêmios foram irreversivelmente fechados, os jornais 

foram proibidos de circular e mais de cem alunos foram impedidos de 

prosseguir seus estudos no CPII por causa de atividades políticas nos anos 

anteriores. Esses alunos não puderam se formar no Colégio Pedro II e obter 

seus diplomas de conclusão (HAUER, 2007, p. 147). 

 

Em relação à legislação no período da Ditadura Militar, a instituição da Lei nº 

4.464, de 9 de novembro de 1964 (Lei Suplicy Lacerda) foi um duro golpe na 

organização dos grêmios estudantis de todo o país. Em seu artigo 14, as entidades 

estudantis (sejam de nível superior ou secundário) estavam vedadas do direito de 

manifestação. Além disso, restringia a autonomia dos grêmios secundaristas ao 

estabelecer, em seu artigo 18, sua submissão ao regimento escolar e à assistência 

obrigatória de um professor (BRASIL, 1964). 

Outra lei que tinha como objetivo o enfraquecimento da mobilização dos alunos 

dentro do espaço escolar foi o Decreto Federal 68.065, de 14 de Janeiro de 1971, que 

instituiu os Centros Cívicos Escolares em substituição aos grêmios estudantis e os 

associou à disciplina Educação Moral e Cívica, retirando-lhes o caráter de representação 

discente e os colocando novamente como entidades promotoras de eventos culturais, 
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esportivos e cívicos, associados à formação do cidadão obediente e submisso ao 

governo e à pátria. Além disso, em seu artigo 32, estava estabelecido que os centros 

cívicos funcionariam com a assistência de um professor indicado pelo Diretor do 

estabelecimento de ensino (BRASIL, 1971). Pescuma (1990) esclarece o que esse 

decreto representou, na prática, para a existência dos grêmios estudantis: “Na maioria 

dos casos, os CCE tiveram uma existência puramente formal ao longo da década de 

1970” (PESCUMA, 1990, p. 57). E continua: “Durante a década de 70, como já foi 

referido, as escolas da rede pública estadual [de São Paulo] mantiveram os CCEs 

totalmente controlados pelo diretor do estabelecimento e pelo professor orientador” 

(PESCUMA, 1990, p. 59). 

A partir da literatura consultada é possível concluir que as ações da ditadura 

militar conseguiram desmobilizar os grêmios estudantis nas escolas de 1º e 2º graus. O 

movimento estudantil secundarista também se manteve enfraquecido, voltando a se 

estruturar somente na década de 1980. 

 

5 Considerações Finais 

A partir da literatura consultada, é possível afirmar que os grêmios passaram a 

existir no início do século XX. Entretanto, eles só se constituíram como entidades 

representativas dos interesses discentes posteriormente. Os alunos se apropriaram dos 

grêmios escolares, criados com o intuito de contribuírem para os processos educativos 

de acordo com as ideias pedagógicas hegemônicas do período, e os transformaram em 

espaços de luta. 

A mudança no conceito de grêmio (de escolar para estudantil), observada na 

literatura consultada, partiu dos próprios estudantes numa apropriação orgânica. Essa 

mudança no conceito não foi um simples exercício mental em que um novo 

entendimento de grêmio foi criado. Foi possível perceber que a atuação dos estudantes, 

tanto por meio dos grêmios escolares quanto na publicação de periódicos, possibilitou o 

exercício de certo grau de autonomia e independência quando comparamos essas novas 

experiências educativas ao contexto escolar da pedagogia tradicional. No início do 

século XX, as escolas passaram a ser reorganizadas por uma nova elite que pretendia 

modernizar o país a partir das ideias que defendiam. O modelo da pedagogia ativa foi o 

instrumento encontrado por essa elite para formar um novo homem condizente com a 

nação que pretendiam construir.  
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  Essa nova realidade, com os estudantes colocando em prática o que aprendiam 

em sala, com a possibilidade de publicarem periódicos e de se organizarem em 

agremiações, mesmo que tuteladas, organizadas e dirigidas por profissionais da área de 

educação, constituiu-se numa materialidade objetiva em que os estudantes puderam 

criar novas necessidades e possibilidades para a sua atuação em tais espaços. 

Acreditamos ainda que o contexto modernizador da década de 1920 no Brasil, com 

movimentos liderados por jovens, como o movimento tenentista e o modernismo, 

constituíram-se em realidades que mostravam àqueles estudantes a possibilidade de 

também lutarem por seus interesses. 

É claro que todas essas hipóteses precisam ainda de uma investigação mais 

profunda, o que não foi possível neste momento da nossa pesquisa. Entretanto, pautados 

por fundamentos marxianos, acreditamos que o caminho de investigação é esse. 

O processo de apropriação dos grêmios escolares por parte dos estudantes e sua 

transformação em grêmios estudantis foi interrompido com o advento da ditadura 

militar. Em tal período, por força da lei e da atuação dos agentes públicos, os grêmios 

estudantis deixaram de ser espaços de representação discente e passaram a ser um 

apêndice da matéria Educação Moral e Cívica. O período da ditadura militar 

representou um duro golpe no desenvolvimento de um processo que, acreditamos, 

poderia ter caminhado para a construção de entidades representativas autônomas e que 

contribuíssem, nos limites do espaço escolar, para processos de emancipação. 
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Resumo 

A cultura da cana existe no Brasil desde a colonização portuguesa e isso evidencia a 

dependência que o país possui com este recurso natural até os dias atuais. Isso pode ser 

mostrado com os programas de incentivo à produção e uso do Etanol e da biomassa 

(queima do bagaço da cana). A partir dos diversos incentivos ao desenvolvimento da 

cana-de-açúcar, o Brasil ingressa no capitalismo comercial nascente na Europa, qual 

seja: fornecendo matéria-prima para a metrópole. Nos dias atuais, a produção 

sucroalcooleira é realizada em quase todo o território nacional. Ao longo da cadeia 

produtiva pode-se observar desde a presença do trabalho em condições de escravidão 

até o trabalho mais qualificado envolvido com o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é entender a sustentabilidade social dos 

trabalhadores rurais, ligado à relação de gênero/etnia, assim como a ação dos sindicatos 

frente a essa situação a qual os trabalhadores são impostos. A metodologia utilizada vai 

ser por meio da abordagem qualitativa e está sendo realizada a revisão da literatura 

sobre o tema, através de pesquisas já realizadas, artigos publicados e livros. Esse estudo 

faz parte de um projeto de iniciação científica, que faz parte de um projeto maior, que 

ainda está em andamento. Contudo, já podemos antecipar que o papel do sindicato atual 

no Brasil é de mero intermediador entre o patrão e o trabalhador, ampliando para uma 

visão mais crítica. Devido a forma como surgiu o sindicato no país, ele possui um 

caráter corporativista, ou seja, não consegue ser um agente de construção de uma 

organização que de fato luta pelas causas do trabalhador. Além disso, o processo de 

mecanização da colheita passa uma imagem de diminuição do trabalho, porém os 

estudos mostram que, na verdade, esse processo apenas intensificou esse trabalho, 

piorando assim as condições não só de trabalho, mas também de vida desses 

trabalhadores. E é possível notar que a exploração é maior em relação às mulheres, 

principalmente as negras, que são classificadas para trabalhar onde as máquinas não 

alcançam, ficando com o trabalho que necessita de mais esforço físico e não são 

recompensadas de acordo com seu trabalho. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade social. Exploração. Sindicato. Gênero/Etnia. 
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1 Introdução 

De acordo com Vieira, Lima e Braga (2007, p. 210) a cana-de-açúcar foi 

introduzida no Brasil, em Pernambuco, logo após o descobrimento do país, desde então 

o país não para com os incentivos de produção de cana-de-açúcar “em menos de vinte 

anos as plantações de cana-de-açúcar se espalharam pelo litoral brasileiro, de forma que 

por volta de 1550 o país já era o maior produtor mundial de açúcar”.  

 Ao longo dos anos surgiram tecnologias primordiais que contribuíram para o 

avanço da produção, como o engenho a vapor e as ferrovias que permitiram o transporte 

do produto. Outros incentivos foram programas do governo, como o Proálcool, que 

permitiu o aumento do uso da cana para produzir combustíveis a partir do álcool.  

 

Com o Proálcool, o governo lançou uma grande operação de 

financiamento, contando, mesmo, com recursos do Banco 

Mundial, o que possibilitou o aumento das áreas plantadas com 

cana-de-açúcar (VIEIRA; LIMA; BRAGA, 2007, p. 213).  

 

Com os incentivos por parte do governo e o surgimento das novas tecnologias no 

setor sucroalcooleiro, há também um aumento na exploração dos trabalhadores rurais, 

que em muitas vezes trabalham em péssimas condições de trabalho, e devido à 

introdução das máquinas na colheita da cana, que antes eram feitas a partir da queimada 

das folhas para auxiliar no corte manual, os trabalhadores acabam tendo que trabalhar 

mais, pois os terrenos que as máquinas não conseguem fazer a colheita são geralmente 

mais inclinados, ou com canas de pior qualidade tornando assim o corte mais difícil, o 

que nos faz pensar se realmente a sustentabilidade social existe nesse setor. 

Com isso, surge o questionamento de quem seriam as forças atuantes que 

buscam proteger os trabalhadores das explorações sofridas. Em tese, seria papel do 

sindicato  desempenhar essa ação, já que foi um instrumento importante nas lutas 
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históricas dos trabalhadores. No entanto, as organizações sindicais não estão 

conseguindo exercer suas funções de fato. Com o passar dos tempos houve um 

distanciamento do sindicato com os interesses dos trabalhadores. Devido a 

acontecimentos históricos, os sindicatos sindicais se aproximam mais dos interesses do 

agronegócio e passam a ser influenciados pelos interesses da burguesia agrária. Além 

disso, os sindicatos perdem força e representatividade da classe operária, sendo então 

incapazes de atuar de forma efetiva contra as consequências da exploração do trabalho. 

 

Também a inserção da mulher no trabalho assalariado vem gerando diversas 

discussões ao longo dos últimos anos do século XX e século XXI. Muitas lutas 

acompanharam esse trajeto para que a mulher fosse vista como uma parte ativa do 

sistema econômico, ou seja, que a mulher também fosse capaz de ofertar sua força de 

trabalho no mercado, sustentar a casa sozinha e ainda lidar com a dupla jornada de 

trabalho que lhe é imposta ainda hoje. 

No setor sucroalcooleiro, as mulheres enfrentam uma dificuldade maior, por ser 

um trabalho que necessita de um intenso esforço físico, e por seu salário depender de 

seu esforço. E as mulheres negras são discriminadas duas vezes, por serem mulheres e 

também por serem negras, enfrentando mais obstáculos em relação às mulheres brancas, 

para ingressarem em algum trabalho. Além disso, as mulheres têm que aceitar que o 

trabalho que exercem com tanto afinco não é reconhecido pela sociedade em que vivem, 

sendo diversas vezes desvalorizadas. Assim, tendo em vista as considerações, o objetivo 

deste trabalho é entender, a partir de uma revisão da literatura sobre o tema, a 

sustentabilidade social dos trabalhadores rurais, em particular à relação de gênero/etnia, 

bem como a ação dos sindicatos frente à situação de exploração que trabalhadores são 

submetidos no setor sucroalcooleiro no Brasil.  

Este estudo foi realizado por três integrantes do curso de Administração – 

Integral, pela Universidade Federal de Uberlândia-MG, que faz parte de um projeto de 

iniciação científica, e se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, pois “utiliza a 

coleta de dados sem medição numérica para descobrir ou aprimorar perguntas de 

pesquisa no processo de interpretação” (SAMPIERI, CLLADO, LUCIO, 2013, p. 33). 

 Para a realização deste trabalho, foram feitas pesquisas em diferentes 

bibliografias sobre os três temas analisados, para entendermos a importância de cada um 

e o seu impacto no setor canavieiro. Foram pesquisados diversos trabalhos acadêmicos 

na internet e livros que tratavam dessas temáticas durante o segundo semestre de 2016 e 

primeiro semestre de 2017 e que contribuíam para nosso objetivo. 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Sustentabilidade Social no Setor Sucroalcooleiro 

 Antes de falarmos sobre a sustentabilidade social, precisamos entender primeiro 

o que significa o termo sustentabilidade. 

 De acordo com a comissão mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento 

(CMMAD), o termo sustentabilidade se define como “a capacidade de satisfazer as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem suas próprias necessidades” (COMISSÃO..., 1988, p. 9).  

 Podemos ver então que a definição de sustentabilidade é bem ampla, sendo 

assim, buscando simplificar esse conceito, Sach (1993) divide a sustentabilidade em 

cinco dimensões: 
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- Sustentabilidade Social, que se entende como a criação de um 

processo de desenvolvimento que seja sustentado por um outro 

crescimento e subsidiado por uma outra visão do que seja uma 

sociedade boa. A meta é construir uma civilização com maior 

equidade na distribuição de renda e de bens, de modo a reduzir o 

abismo entre os padrões de vida dos ricos e dos pobres. 

- Sustentabilidade econômica, que deve ser tornada possível 

através da alocação e do gerenciamento mais eficiente dos 

recursos e de um fluxo constante de investimentos públicos e 

privados. Uma condição importante é a de ultrapassar as 

configurações externas negativas resultantes do ônus do serviço 

da dívida e da saída líquida de recursos financeiros do sul, dos 

termos de troca desfavoráveis, das barreiras protecionistas ainda 

existentes no Norte e do acesso limitado à ciência e tecnologia. 

A eficiência econômica deve ser avaliada em termos 

macrossociais, e não apenas através do critério da rentabilidade 

empresarial de caráter microeconômico. 

- Sustentabilidade ecológica, que pode ser melhorada utilizando-

se das seguintes ferramentas: 

 Ampliar a capacidade de carga da espaçonave Terra, através da 
criatividade, isto é, intensificando o uso do potencial de recursos 

dos diversos ecossistemas, com um mínimo de danos aos 

sistemas de sustentação da vida; 

 Limitar o consumo de combustíveis fósseis e de outros recursos e 

produtos que são facilmente esgotáveis ou danosos ao meio 

ambiente, substituindo-os por recursos ou produtos renováveis 

e/ou abundantes, usados de forma não agressiva ao meio 

ambiente; 

 Reduzir o volume de resíduos e de poluição, através da 
conservação de energia e de recursos e da reciclagem; 

 Promover a autolimitação no consumo de materiais por parte dos 
países ricos e dos indivíduos em todo o planeta; 

 Intensifica a pesquisa para a obtenção de tecnologias de baixo 

teor de resíduos e eficientes no uso de recursos para o 

desenvolvimento urbano, rural e industrial; 

 Definir normas para uma adequada proteção ambiental, 
desenhando a máquina institucional e selecionando o composto 

de instrumentos econômicos, legais e administrativos 

necessários para o seu cumprimento. 

-Sustentabilidade espacial, que de ser dirigida para a obtenção 

de uma configuração rural-urbana mais equilibrada e uma 

melhor distribuição territorial de assentamentos urbanos e 

atividades econômicas, com ênfase no que segue: 
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 Reduzir a concentração excessiva nas áreas metropolitanas; 

 Frear a destruição de ecossistemas frágeis, mas de importância 
vital, através de processos de colonização sem controle; 

 Promover a agricultura e a exploração agrícola das florestas 
através de técnicas modernas, regenerativas, por pequenos 

agricultores, notadamente através do uso de pacotes 

tecnológicos adequados, do crédito e do acesso a mercados; 

 Explorar o potencial da industrialização descentralizada, acoplada 
à nova geração de tecnologias, com referência especial às 

indústrias de biomassa e do seu papel na criação de 

oportunidades de emprego não-agrícolas nas áreas rurais: nas 

palavras de M. S. Swaminatha “uma nova forma de civilização 

baseada no uso sustentável de recursos não é apenas possível, 

mas essencial” (McNeely et al., 1990, p. 10); 

 Criar uma rede de reservas naturais e de biosfera, para proteger a 

biodiversidade. 

 -Sustentabilidade Cultural, incluindo a procura de raízes 

endógenas de processos de modernização e de sistemas 

agrícolas integrados, processos que busquem mudanças dentro 

da continuidade cultural e que traduzam o conceito normativo de 

ecodesenvolvimento em um conjunto de soluções específicas 

para o local, o ecossistema, a cultura e a área (SACH, 1993, p. 

37-38). 

 Neste trabalho, vamos dar ênfase ao estudo da sustentabilidade social, pois 

buscamos aqui destacar a exploração e as condições de trabalho as quais os 

trabalhadores rurais são frequentemente expostos. 

 Falando brevemente sobre a história desse setor no Brasil, “durante quase todo o 

século XIX a maior parte da força de trabalho neste setor era escrava com baixo uso de 

instrumentos, técnicas e ferramentas na produção” (PREVITALI, FAGIANI, 2011, p. 

3). 

 Ainda segundo os autores, na segunda metade deste século, em virtude do ciclo 

do café na região Centro-Sul, os proprietários de engenho passaram a vender os 

escravos para as fazendas de café e a empregar o trabalho livre, como parceiros, 

diaristas assalariados e agregados. E com o excesso de força de trabalho, que se 

dedicava à agricultura de subsistência e à pecuária, os trabalhadores se submetiam às 

condições impostas pelos proprietários. 

 De acordo com Chale (2013), o pagamento dos trabalhadores desse setor é feito 

por produção, e isso exige que eles aumentem o ritmo do trabalho, o que faz com que se 

ultrapassem os limites psicológicos, para se atingir uma média de produtividade de 12 

toneladas diárias de cana cortada.  

 
Caso finalizem o seu trabalho antes do término da sua jornada diária 

estipulada pela agroindústria, os trabalhadores são encaminhados para 

outras atividades como correção plantio ou até mesmo capina do solo 

a fim de fechar às oito horas de trabalho exigidas e/ ou estipuladas 

pela empresa” (CHALE, 2013, p. 28). 
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 Portanto, é preciso que haja sintonia entre os trabalhadores do plantio, pois se 

houver alguma falha, todos os membros do grupo são prejudicados, e como eles são 

pagos de acordo com a produção do grupo, quanto maior for a produção maior será o 

salário para cada um dos integrantes desse grupo. 

 Ainda de acordo com a autora, uma das características da agroindústria 

sucroalcooleira é a tentativa de submissão dos trabalhadores a um intenso processo de 

exploração e sujeição a condições extremamente precárias de trabalho. O fenômeno da 

exploração sempre esteve atrelado à grande oferta de força de trabalho, proveniente, 

sobretudo, de áreas mais pobres do país e também em razão dos condicionantes 

históricos e culturais que rotulam estes trabalhadores como desqualificados e 

desvalorizados.  

 Sendo assim, de acordo com Chale (2013) apud Maciel et al., os fatores que 

geralmente afetam negativamente a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores 

sucroalcooleiros são a baixa remuneração, a carência de organização sindical, a 

exploração do trabalhador através do ganho por produtividade, as condições precárias 

de moradia e alimentação, bem como as condições ambientais rigorosas a que os 

trabalhadores encontram-se expostos. 

 A mecanização do trabalho também contribui para a exploração do trabalhador. 

Scopinho et al (1999) pontuam que a mecanização não ajuda a melhorar o trabalho na 

lavoura e nem diminui o desgaste,  pelo contrário, introduziu novas formas de desgaste 

e de intensificação do ritmo de trabalho pois, com a mecanização das áreas planas o 

corte em condições mais difíceis, como o corte em terreno inclinado, plantio irregular e 

cana de pior qualidade foi transferido para os trabalhadores. 

 Também, o processo de mecanização do trabalho nas indústrias canavieiras 

intensificou o ritmo de trabalho, diminuiu a força de trabalho empregada, não eliminou 

o desgaste físico e psíquico dos trabalhadores, e combina assimetricamente o trabalho 

especializado com o manual, onde ao lado trabalhadores com maior especialização 

como tratoristas, motoristas e operadores de máquinas agrícolas, há outros trabalhadores 

sem especialização alguma. 

 

2.2 Sindicalismo 

2.2.1 Como Surgiu o Sindicato no Mundo e no Brasil 

 A formação dos sindicatos no mundo teve seu início a partir da queda do 

feudalismo, no qual se dividiram duas classes, então para isso nascem as lutas “como 

resultado do esforço espontâneo dos operários para impedir ou atenuar a exploração” 

(PEREIRA; FARIA, 2001, p. 183). A reivindicação era que o capital impõe salários 

baixos com uma alta exploração da força de trabalho, então os explorados se unem 

como uma tentativa de se igualarem ao capital. 

 Já no Brasil, houve lutas marcantes envolvendo as terras e explorações do 

trabalho, no qual foram lutas importantes que deu início à contestação da situação que 

vivia os trabalhadores, cominando anos mais tarde para o começo do processo de 

formação dos sindicatos. Alguns exemplos dessas lutas foram as “revoltas indígenas e 

os quilombos”, “movimento de Canudos, do Contestado e do cangaço”, “Ligas 

Camponesas” e “diversas organizações contra a ditadura militar” (PEREIRA; FARIA, 

2001, p. 185). Além dessas lutas, têm as recentes que sugiram devido ao 

desenvolvimento do setor agrícola, que ocasionou numa maior valorização das terras 

agrárias (PEREIRA; FARIA, 2001).  
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 Foi em 1903 que se deu início de uma tentativa de montar um sindicato, no 

entanto sofreu bastante resistência dos fazendeiros. Foi só no final de 1940 que 

conseguiram formar pequenas organizações de trabalhadores, no entanto reconhecido 

pelo governo foi no final do Estado Novo de Getúlio Vargas, que tinha interesses 

políticos com essa situação, então ele decretou uma permissão de organizações sindicais 

rurais. Para os trabalhadores não bastava apenas um “reconhecimento” por parte do 

governo, então as greves permaneceram constantes e abrangeram várias categorias, 

pressionando então o Estado, que teve que ceder em 1962, quando foi regulamentada a 

institucionalização de sindicatos rurais (PEREIRA; FARIA, 2001). 

 Apesar desta conquista, em 1964 o país sofre um golpe militar, prejudicando o 

controle dos sindicatos, que passa a ser administrado pelo Estado, e não mais pelos 

trabalhadores. Este período foi de forte repressão, presos políticos e de fechamentos de 

sindicatos. As políticas governamentais adotadas nesse período lesionaram ainda mais 

as condições de trabalho sofridas pelos operários, como os programas de 

Proálcool
1
,
120

Proterra
2
, Polonordeste

3
, Sudam

4
, Sudene

5
 e entre outros, que 

incentivavam a monocultura (PEREIRA; FARIA, 2001). “Tudo isso, incrementou a 

especulação imobiliária e fez com que cerca de 16 milhões de pessoas fossem expulsas 

da terra” (THOMAZ JÚNIOR, 1998, p. 4). 

 

2.2.2 Como Atua o Sindicato e sua Importância 

 

 A princípio a formação de sindicatos, segundo Antunes (1981, p.12), tinha como 

finalidade  

(...) impedir que os níveis salariais coloquem-se abaixo do 

mínimo necessário para manutenção e sobrevivência do 

trabalhador e sua família”. Os sindicatos também são 

“associações criadas pelos operários para sua própria segurança, 

para a defesa contra a usurpação incessante do capitalista” 

permitindo, então, uma melhor condição de trabalho 

(ANTUNES, 1981, p. 13).  

 

Para Nova Técnica (2015), essa instituição de defesa do trabalhador é a melhor 

alternativa presente que atua e assegura os direitos, além de denunciar os abusos 

sofridos pelos trabalhadores. A atuação dos sindicatos para Antunes (1981) deve ser 

algo cotidiano, que consegue acompanhar o dia- a- dia dos da classe trabalhadores, pois 

essa instituição é representante dos interesses da classe operária, logo a partir de um 

acompanhamento cotidiano será possível essa instituição estar atenta a tudo que 

acontece na jornada de trabalho e tomar as devidas providências de proteção aos direitos 

desse trabalhados assalariado. 

 No entanto, “os direitos trabalhistas, é sabido, são muito desrespeitados no país” 

(NOVA TÉCNICA, 2015, p. 8). Santos (2011) destaca que:  

 

(...) é importante ainda enfatizar a crise do movimento sindical 

sob a mundialização do capital se configura a partir da 

                                                             
120 1 Programa Nacional do Álcool. 
 2 Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do norte e nordeste. 
 3 Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste. 
 4 Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. 
 5 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 
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substituição de um sindicalismo de classe, que passa a ceder 

lugar a um sindicalismo que assume estratégias cada vez mais 

voltadas à lógica do capital, portanto, não é apenas uma crise 

socioinstitucional, mas também político-ideológica. (SANTOS 

(2011, p. 150).  

 

Ou seja, esse novo sindicalismo acaba reproduzindo os interesses do capital e 

não os dos trabalhadores. Isso também é evidente na pesquisa de Silva e Wenskp (2003, 

p. 5), em que chegaram a conclusão de que as lutas sindicais na cana- de- açúcar sofrem 

com a jurisdição, pois “a lei, que se pressupões acima das classes sociais nada mais é do 

que o instrumento utilizado, em muitos casos, para a defesa dos interesses dos patrões” 

(apud PEREIRA; FARIA, 2001, p. 191). 

 Britto et al. (2004, p. 64) afirmam que “crise que o sindicalismo brasileiro 

enfrentou nas duas últimas décadas, foi responsável pela consolidação de uma 

organização sindical de caráter corporativista” (apud PEREIRA; FARIA, 2001, p. 191). 

Isso quer dizer que “do ponto de vista da doutrina política, o corporativismo pode ser 

entendido como uma doutrina que está preocupada com a organização da sociedade e 

sua relação com o estado” (MEIRA, 2005, p. 3). Com o corporativismo a maneira de 

representação “não permite a livre competição, ficando esta limitada a um pequeno 

número de organizações centralizadas que possuem o monopólio da representação” 

(MEIRA, 2005, p. 3). 

 Pereira e Faria (2001, p. 192), com base em suas pesquisas que envolveram os 

trabalhadores de usinas, chegaram à conclusão que o sindicato é indiferente com as 

questões que envolvem o trabalhador e ele é um “mero intermediador entre a usina e os 

trabalhadores”. Esses mesmo autores acreditam que o papel do sindicato deveria ser de 

“lutar e defender os direitos e interesses dos seus filiados, dos trabalhadores” 

(PEREIRA; FARIA, 2001, p. 193). Além disso, eles argumentam que esse modelo 

sindical brasileiro não é capaz de “compreender e assumir uma crítica que aponte para a 

necessidade de construir um projeto para uma nova sociedade e que extrapole, portanto, 

os limites do economicismo e do legalismo” (PEREIRA; FARIA, 2001, p. 195).  

Em entrevista realizada na pesquisa de Pereira e faria (2001, p. 193), foi 

analisada a fala de representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piracicaba e 

Saltinho e foi possível confirmar a postura corporativista do sindicato e de mero 

intermediador entre patrão da usina e empregado. O entrevistado mostra uma postura 

não favorável aos trabalhadores quando perguntado se havia mais greve ou não. A 

resposta foi:   

 

Graças a Deus... A última que teve faz uns três anos e foi de um 

alojamento só. Eles trabalharam deis meses e queria ir embora. 

Falaram que o contrato era de seis meses, mas não era. Era 

contrato registrado indeterminado, a usina manda embora a hora 

que ela quer, então tem que acabar a safra. Não pode querer 

ficar seis meses e falar que vai embora; e eles queria ir embora. 

Então teve uma greve ali, mas por fim acabou se acertando. 

PEREIRA; FARIA, 2001, p. 195. 

 

 “Diante da ofensiva do capital na produção, o movimento sindical rural na 

região de Presidente Prudente, assim como o movimento sindical como um todo e a 

classe trabalhadora, parecem estar de mãos atadas no sentido da construção de ações 

políticas transformadoras, rumo à emancipação” (SANTOS, 2011, p. 154). Dessa 
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forma, Pereira e Faria (2001, p. 196) acreditam “que se torna premente a busca por 

construir novas formas de organização e luta que se coloquem como alternativas à 

ordem do capital e que respondam aos anseios e interesses efetivos dos trabalhadores”. 

 

2.3 Relações de Gênero 

 Após a Revolução Industrial, a partir de 1770, houve a intensa necessidade de 

força de trabalho e as indústrias se utilizaram das mulheres e das crianças, aumentando 

a sua participação na cadeia produtiva.  Com isso, o capital tinha uma força de trabalho 

reserva, para usar quando fosse necessário. 

 

O capitalismo, ao necessitar da expansão da extração de mais-

valia, ampliou seu campo produtivo de exploração, 

incorporando amplamente as mulheres e as crianças nesse 

espaço, intensificando ainda mais a precarização de toda a classe 

trabalhadora. (NOGUEIRA, 2006, p. 165-166).  
  

 Ao começarem a trabalhar nas indústrias, as mulheres se tornam trabalhadoras 

assalariadas. Apesar de receberem salários e ter uma participação maior, ainda eram 

intensamente exploradas e desqualificadas, por serem consideradas inferiores aos 

homens, não sendo capazes de exercer as mesmas tarefas que eles. “Na essência e na 

lógica do capital pouco importa a cor e o gênero da força de trabalho, importa-lhe 

apenas a capacidade de extração e potencialização de sua força produtiva” 

(MAGALHÃES, SILVA, MOTTA, 2011, p. 107). 

 Além de trabalharem nas fábricas, as mulheres também tinham o trabalho 

doméstico a ser exercido em casa, não podendo descansar, enquanto o seu marido 

espera pelo jantar. Mesmo com a jornada dupla de trabalho, em casa e na fábrica, as 

mulheres ainda eram desvalorizadas e o trabalho em casa não era reconhecido, por não 

trazer nenhum benefício ao capital. 

 
O trabalho doméstico aparece como uma atividade desprovida de 

valor, não se vincula diretamente à produção e não é remunerado 

mediante salário. Deixa de ser considerado um trabalho, pois, 

falsamente, só as atividades remuneradas é que são tidas como 

trabalho (...). Sua relação com a remuneração se faz através do 

elemento assalariado da família, geralmente o homem (...). Mas ao 

manipular o salário e transformá-lo em alimento, habitação, limpeza, 

enfim, ao empregar um serviço que transforme a moeda em formas 

necessárias à subsistência, a mulher aplica ao salário um trabalho que 

vem se somar ao valor real do mesmo (...). Além disso, é justamente 

devido à utilização desse trabalho doméstico não-remunerado que o 

trabalhador assalariado pode ser remunerado aquém de suas 

necessidades (BLAY, 1978). 
 

 As mulheres que tinham filhos enfrentavam uma dificuldade maior, pois tinham 

que conciliar o trabalho fora de casa com o cuidado de seus filhos e, ainda, o trabalho 

doméstico, e em muitos casos sozinhas, pois eram papéis considerados femininos e não 

recebiam ajuda de seus maridos. Essas condições impostas às mulheres geravam uma 

série de desigualdades que, segundo Aguiar (2007), eram atribuídas à construção sócio-

cultural, e naturalizadas por todas as mulheres, se tornando subordinadas aos homens. 
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 Com essas desigualdades e o fato das mulheres não terem os mesmos direitos 

sociais, políticos e econômicos que os homens, surgem os movimentos feministas, no 

qual diversas mulheres se unem para acabar com essas diferenças a que eram impostas, 

e ter a independência em relação aos homens. “Desde o final do século XX, as mulheres 

têm trilhado um caminho de conquistas, a passos lentos, mas construindo sua autonomia 

e independência, conquistando espaços e papéis antes vistos como masculinos” 

(MARANHA, 2016, p. 26). 

Essas mulheres lutavam, além da igualdade de direitos e pela independência, por 

salários iguais, redução das jornadas de trabalho, uma divisão mais digna das tarefas 

domésticas, entre outras coisas. A luta por direitos igualitários bate de frente ao próprio 

sistema capitalista, pois há um “enfrentamento em relação ao discurso conservador que 

preconizava um destino natural para a mulher: ser mãe e esposa, mantendo o conceito 

de família patriarcal” (NOGUEIRA, 2004, p. 37). 

 Apesar de esses movimentos reivindicarem os direitos das mulheres, surgiram 

alguns conflitos em relação às negras, pois são discriminadas por serem mulheres e por 

serem negras. “Isso gerou uma insatisfação das mulheres negras com relação à falta de 

sensibilidade por parte do movimento feminista em relação às formas de opressão 

específicas sofridas pelas mulheres negras” (AGUIAR, 2007, p. 87). Ainda segundo 

Aguiar (2007), as lutas deveriam abordar o gênero, a classe e características biológicas 

das mulheres, junto com suas experiências. 

 As mulheres negras são a todo o momento estigmatizadas, pois não estão dentro 

do padrão estético criado pela sociedade, no qual o bonito está relacionado à pele 

branca, aos cabelos lisos e aos olhos claros, sendo reforçado pelos nossos meios de 

comunicação, que as colocam em uma situação de inferioridade. Em décadas passadas, 

nas novelas eram comuns as mulheres negras exercerem papéis de domésticas e criadas, 

sendo naturalizadas essas atividades pelas pessoas que assistiam. 

 Enquanto isso, as mulheres brancas de classe média se beneficiavam dessas 

condições, no qual conseguiram se libertar da opressão que sofriam, mas as mulheres 

negras e pobres não. “Ao contrário, foi através da condição oprimida destas últimas que 

as mulheres brancas de classe média alcançaram o seu grau de liberdade, salvando-se 

das eventuais tiranias no âmbito doméstico” (AGUIAR, 2007, p. 87).  

 Apesar de as mulheres negras não serem amplamente consideradas na busca de 

direitos iguais, ao longo dos anos as tarefas domésticas foram consideradas trabalho 

tanto quanto o trabalho profissional. Com isso, começou a se pensar e estudar a divisão 

sexual do trabalho, levando em consideração as atividades tanto no âmbito profissional 

quanto no doméstico, sendo esse último considerado “como se fosse apenas um 

apêndice do trabalho assalariado” (HIRATA, KERGOAT, 2007, p. 599).  

 “A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente 

das relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a 

sobrevivência da relação social entre os sexos” (HIRATA, KERGOAT, 2007, p. 599). 

Sendo assim, é estabelecida a separação dos trabalhos de homens e de mulheres, e a 

criação de hierarquias, aonde o trabalho masculino tem mais valor que o trabalho 

feminino. 

 

2.1.1 Relações de gênero no Setor Sucroalcooleiro  

 

 No Brasil, o plantio de cana-de-açúcar se faz presente desde a colonização 

portuguesa e, nos dias atuais, representa uma parcela muito significativa da economia 

brasileira, voltado principalmente para as exportações. “A produção da cana-de-açúcar 
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está intimamente ligada à construção do território brasileiro, da sua cultura e das suas 

formas de reprodução social” (MICHELOTTO, 2008, p. 41). 

 Devido à importância do setor canavieiro nas últimas décadas, o governo 

brasileiro liberou a instalação de usinas em várias regiões, e a produção canavieira 

tomou uma proporção gigantesca, resultando em muitas florestas desmatadas, 

prejudicando diretamente o meio ambiente. Nos últimos anos, é notável o crescimento 

desse setor na região paulista e pernambucana e, segundo Michelotto (2008), também há 

um intenso crescimento na região mineira, paranaense e alagoana. 

 Na década de 1960, a agricultura da cana-de-açúcar se fundamentava no trabalho 

humano e animal, principalmente. Por volta da década de 1970, houve a necessidade de 

uma reestruturação produtiva nas indústrias, “em decorrência das mudanças no cenário 

político e econômico nacional e internacional” (PREVITALI, FAGIANI, 2010, p. 8). 

Essa reestruturação trouxe novas tecnologias para a colheita da cana, reduzindo o 

trabalho pesado no campo em locais que as novas máquinas alcançam.  

 “Mudanças tecnológicas e de gestão da força de trabalho na recente 

reestruturação foram realizadas com o mesmo objetivo geral da reestruturação produtiva 

em nível global: reduzir os postos de trabalho, ao mesmo tempo em que se eleva a 

produtividade” (VERÇOZA, 2016, p. 93). Essas novas mudanças deixaram muitos 

trabalhadores rurais desempregados, pois as máquinas substituíam um grande número 

deles, e era necessário serem qualificados, e muitos deles eram analfabetos. 

 

Com isso as usinas conseguiram maior poder de controle sobre 

os trabalhadores rurais assalariados do corte da cana do que 

possuíam antes, visto que não há mais risco de prejuízos 

elevados com a interrupção do processo de colheita. Se por um 

lado a mecanização da colheita retira os trabalhadores de um 

serviço penoso e estafante, por outro está desempregando de 

forma permanente um grande contingente de pessoas com baixa 

qualificação. Dessa forma, acentua-se o caráter sazonal da 

atividade agrícola, aumentando a necessidade de trabalho 

temporário e reduzindo o número de contratos permanentes 

(PREVITALI, FAGIANI, 2010, p. 8).  

 

 Em muitas situações, o trabalhador rural é considerado um escravo, 

principalmente os que trabalham diretamente no corte da cana, por ser um trabalho tão 

desgastante e com uma remuneração injusta. Só que essa interpretação é errônea, pois 

esses trabalhadores são livres e vendem a sua força de trabalho, ao contrário dos 

escravos, que são vendidos por inteiro e não possuem liberdade.  

 

A força de trabalho nem sempre foi uma mercadoria. O trabalho 

nem sempre foi trabalho assalariado, isto é, trabalho livre. O 

escravo não vendia a sua força de trabalho ao proprietário de 

escravos, assim como o boi não vende o produto do seu trabalho 

ao camponês. O escravo é vendido, com sua força de trabalho, 

duma vez para sempre ao comprador. É uma mercadoria que 

pode passar das mãos de um proprietário para as mãos de outro. 

É ele mesmo que constitui a mercadoria e não a sua força de 

trabalho. [...] O operário livre, pelo contrário, vende-se a si 

mesmo, pedaço a pedaço. Vende em leilão oito, dez, doze, 

quinze horas da sua vida, dia após dia, a quem melhor pagar, aos 
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proprietários das matérias primas, dos instrumentos de trabalho 

e dos meios de vida, isto é, aos capitalistas. O operário não 

pertence a nenhum proprietário nem está preso a nenhuma terra, 

mas as oito, dez, doze, quinze horas da sua vida diária 

pertencem a quem a compra (MARX, 1980, p. 18-19). 
  

 “No caso do trabalho assalariado, o capitalista não compra o trabalhador, mas 

tão somente a sua força de trabalho, que é vendida pelo próprio trabalhador” 

(VERÇOZA, 2016, p. 88). Sendo assim, o capitalista consegue a sua mais-valia por 

meio da força de trabalho do cortador de cana, se apropriando do trabalho que não é 

pago, sendo impostos a tarefas análogas ao escravo. 

 A contratação das pessoas para trabalharem na colheita da cana é por meio da 

avaliação de suas características físicas, e muitas vezes as mulheres são excluídas, por 

não serem consideradas capazes de exercer as tarefas, sendo discriminadas pela visão do 

sexo frágil. Em relação à remuneração, não há diferenças, pois o valor da mão-de-obra 

depende da capacidade de cada trabalhador. 

 O estudo de Santos (2014) tinha como objetivo analisar a situação das 

trabalhadoras canavieiras, mais conhecidas como “bituqueiras”, no agronegócio no 

município de Itaberaí-GO. Seus resultados mostraram que apenas 16,6% das mulheres 

trabalham de 4 meses a 1 ano, exercendo a função de catar os pedaços das canas 

cortadas que sobram. Esse curto período de tempo se deve ao fato que as mulheres não 

suportam o esforço físico necessário para essas atividades, e da remuneração não 

compensar, diante do grande esforço empreendido. 

 Mesmo as mulheres indo trabalhar no campo, ainda precisam fazer as atividades 

domésticas de casa e cuidar de seus filhos, tendo que deixá-los em creches particulares 

durante o tempo de trabalho, e as que não têm condição de pagar a creche, deixam as 

crianças trancadas em casa. “É frequente o aparecimento de ‘creches’ particulares, onde 

uma mulher assume o encargo de várias crianças menores de 2 anos ou até maiores” 

(ROSSINI, 1993, p. 6). 

 Em algumas famílias há a necessidade da mulher ir trabalhar no campo junto de 

seu marido, para ajudar na renda familiar. Isso pode fazer com que o marido perca o seu 

posto como chefe da família, mas não aumenta a autoridade da mulher perante o 

homem. “Ter de ir ‘trabalhar fora de casa’ é vivenciado pela trabalhadora rural, ao 

contrário do que acontece com a mulher de classe média urbana” (CARNEIRO, 1994, p. 

20), mostrando mais uma vez as desigualdades existentes. 

 De acordo com a pesquisa feita por Rossini (1993), as mulheres representam em 

média 15% a 20% do total de volantes, e na entressafra a percentagem chega, em média, 

35% a 40%. “Na safra de cana há aumento do número de mulheres engajadas na 

atividade de corte; ‘somem’ das cidades as empregadas domésticas, as lavadeiras, as 

faxineiras; ‘donas de casa’ se assalariam no campo” (ROSSINI, 1993, p. 8). Apesar 

desses resultados, foi visto que a participação das mulheres ainda é menor, se 

comparado aos homens. 

 É no corte da cana para moagem que tanto homens quanto mulheres exercem 

essa atividade, e a remuneração é paga pela produção de cada um. Mas, com a 

mecanização de algumas funções no campo, a mulher exerce uma maior participação 

nos locais que a máquina não alcança, devido a um relevo mais acentuado, por exemplo, 

e é aonde o nível de exploração é maior dessas trabalhadoras.  

 De acordo com os resultados do estudo de Caumo et. al (2012), que tinha como 

objetivo identificar as características socioeconômicas dos trabalhadores do corte 

manual da cana-de-açúcar no município de Mirandópolis-SP, as mulheres ingressam no 
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corte da cana em idade mais avançada que os homens, e se não estivessem inseridas 

nesse trabalho, provavelmente estariam trabalhando como domésticas. E, ainda, os 

homens possuem em média 1,6 anos a mais de estudos do que as mulheres, e todos 

esses fatores evidenciam a desigualdade existente entre os sexos, mesmo depois de 

tantas lutas. 

 

 

4 Conclusões  

A partir do discutido nas sessões anteriores podemos ver que a ideia de 

sustentabilidade social no setor sucroalcooleiro no Brasil não se sustenta. 

 Em seu artigo Ouriques rebate a definição de Sachs (1993) por sustentabilidade 

social, ao disser que:  

Quanto à “sustentabilidade social”, percebemos que ele trata da 

humanidade de forma homogênea, universalmente. E isso ela 

não é, por ser fracionada pelas classes que a compõem. Está 

certo considerar que a produção visa à “satisfação” do homem, 

mas do homem enquanto coisa que consome. A produção tem 

como objetivo o lucro, e o homem só é importante enquanto 

instrumento para a realização do maisvalor através do consumo! 

Caso fosse diferente, os milhões de miseráveis que vivem 

precariamente neste planeta fariam parte da “sociedade de 

consumo”. Desejar que a produção vise à satisfação das 

necessidades humanas de todos, requer, portanto, a eliminação 

da economia de lucro, e isso em momento algum, é enfocado 

por Sachs (OURIQUES, 2004,  p. 24). 

 

 Em consonância com Ouriques (2004), após as pesquisas realizadas, podemos 

ver que realmente não existe uma preocupação com o trabalhador, pois muito deles, 

como foi visto, ainda trabalham em condições análogas aos escravos. E com a 

mecanização da colheita da cana-de-açúcar, esse trabalho foi ainda mais intensificado, 

gerando cada vez mais esforços físicos e psicológicos para o trabalhador, além de que a 

atuação mínima do sindicato contribui ainda mais para que essas condições no setor 

sucroalcooleiro do Brasil persistam, fazendo com que o trabalhador rural seja apenas 

mais um simples instrumento para a construção da mais-valia para o capital. 

 Também, fica evidente a falta de representatividade de ideais dos trabalhadores 

nos sindicatos no Brasil, visto que os mesmos não estão cumprindo com a sua função de 

garantir os direitos conquistados pelos trabalhadores e denunciar os abusos e 

explorações sofridas no ambiente de trabalho. Logo, se vê necessário uma adesão 

maciça da classe operária ao movimento sindical em busca de uma alteração na 

organização sindical, para assim fortalecer o papel a ser desempenhado pelos 

representantes do sindicato, assim como cobrar maior atuação deles na jornada de 

trabalho dos operários. Para isso, é importante que os representantes sejam de fato 

pessoas da classe operária, para que não sobressaia os interesses do capital diante os 
interesses dos trabalhadores.   

Por fim, pôde-se notar que há diversas desigualdades em relação às mulheres e 

ao trabalho que exercem, mesmo após muitas lutas para mudar esse cenário. As 

trabalhadoras rurais exercem o mesmo trabalho que os homens, mas ainda assim 

possuem um menor tempo de descanso, por serem obrigadas a cuidar das tarefas 

domésticas, resultado de condições sociais. Por serem trabalhadoras volantes no campo, 
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seu trabalho é desvalorizado e são consideradas inferiores aos homens, e também às 

outras profissões, o que é totalmente injusto. 
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1. Introdução  

 

No Brasil, a atividade canavieira é uma das mais antigas, sendo umas das 

atividades econômicas que está em constante crescimento, pois através do corte da 

cana-de-açúcar podemos extrair a matéria prima para produção de açúcar e álcool. Um 

dos fatores que impulsionou esse crescimento foi o programa governamental Pró-

Álcool. Segundo Andrade (1994, p. 139-140), o cultivo da cana, “só se tornou 

exponencial a partir de 1979, quando o Pró-Álcool passou a financiar a implantação de 

destilarias de álcool em todo o país”. 

Nos últimos anos, esse crescimento da produção de cana-de-açúcar no Brasil 

também é devido ao fato de exercer um papel essencial tanto na demanda da venda de 

açúcar e etanol no mercado nacional e internacional.  Podemos observar que esse 

crescimento não está ligado somente à venda, mas sim considerar também o 

crescimento das áreas nas regiões onde a cana-de-açúcar predominante em seu plantio, 

às regiões que expressa mais esse crescimento são a região sul, sudeste, e centro-oeste 

(centro-sul). 

O Brasil é reconhecido mundialmente não só por liderar na quantidade 

produzida de Etanol e açúcar, mas também pela eficácia do setor sucroalcooleiro 

(UNICA, 2015). Entretanto essa liderança não expressa às condições como é tratado à 

sustentabilidade nesse setor. 

Esse crescimento contínuo de industrialização do campo carrega na sua esteira, 

modificações nas relações de produção na agricultura, portanto, redireciona toda a 

estrutura socioeconômica e ecológica do campo. (OLIVEIRA, 1990). 

O exagerado uso de agrotóxicos e de resíduos industriais, tal como a vinhaça, 

sem um controle adequado dos órgãos ambientais ainda evidencia uma ameaça com 

grande escala prejudicial ao meio ambiente e ao homem, mesmos por meio dos avanços 

alcançados com o uso de tecnologia alternativos. Além do mais o método de utilização 

do fogo utilizado para a preparação para a colheita é apontado como um dos fatores 

mais graves pelos autores sociais, em consequência dos numerosos danos que esse 

procedimento provoca na saúde da população e no meio ambiente. Desse modo pode 

concluir que o modelo de produção que está em vigor, à condição que está sendo 

conduzido, seria improcedente na perspectiva ambiental (GONÇALVES, 2005). 
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Embora o governo brasileiro tenha publicado estudos que procurassem negar 

os efeitos socioeconômicos e ambientais provocados por esse crescimento, apoiando-se 

na existência exclusivamente estatística de terras para a acomodação da lavoura 

canavieira disponíveis, ou melhor, posicionando como uma simples substituta de 

pastagens degradadas, as quais para os autores podem ser deduzidas como “menos 

benéficas” que a cana para o meio-ambiente, a conjuntura indica que a expansão dessa 

cultura em quase todas as regiões, tem ocorrido sem alguma mudança no modelo de 

produção predominante, o que quer dizer a multiplicação em escala de um padrão de 

produção excessivamente agressiva ao meio ambiente, e socialmente problemático 

(SZMRECSÁNYI e GONÇALVES, 2009). 

Além dos impactos ambientais causadas pela expansão canavieira, nos últimos 

anos, várias outras consequências estão ocorrendo devido a esse crescimento acelerado, 

tal como os impactos na reterritorialização devido ao sistema capitalista que se encontra 

no momento em que Karl Marx e Frederick Engels denotam a questão da existência e 

reprodução do campesinato enfrenta diversas limitações. Sendo assim esses autores 

fazem uma alusão no que se refere à interpretação da sociedade numa perspectiva 

socialista de superação do sistema capitalista. Segundo Marx: 

Os pequenos camponeses constituem uma imensa massa, cujos 

membros vivem em condições semelhantes, mas sem estabelecerem 

relações multiformes entre si. Seu modo de produção os isola uns dos 

outros, em vez de criar entre eles um intercâmbio mútuo. (...) Cada 

família camponesa é quase auto-suficiente; ela própria produz 

inteiramente a maior parte do que consome, adquirindo assim os 

meios de subsistência mais através de trocas com a natureza do que do 

intercâmbio com a sociedade. Uma pequena propriedade, um 

camponês e sua família; ao lado deles outra pequena propriedade, 

outro camponês e outra família. Algumas dezenas delas constituem 

uma aldeia, e algumas dezenas de aldeias constituem um 

departamento. A grande massa da nação francesa é, assim, formada 

pela simples adição de grandezas homólogas, da mesma maneira por 

que batatas em um saco constituem um saco de batatas. (...) São, 

consequentemente, incapazes de fazer valer seu interesse de classe em 

seu próprio nome, quer através de um parlamento, quer através de 

uma convenção. Não podem representar-se, têm que ser 

representados. Seu representante tem, ao mesmo tempo, que aparecer 

como um senhor, como autoridade sobre eles, como um poder 

governamental ilimitado que os protege das demais classes e que do 

alto lhes manda o sol ou a chuva (MARX,1978, p.114-115). 

Dessa forma: 

A luta pela terra hoje existente no país representa, na maioria dos 

casos, mais um capítulo da história do campesinato brasileiro, movido 

pelo conflito entre a territorialidade capitalista e a territorialidade 

camponesa. Mas as novidades desse momento histórico são muitas. 

Dentre elas, destacam-se: a grande abrangência da base social da 

categoria sem-terra, que envolve uma multiplicidade de sujeitos 

sociais, inclusive trabalhadores residentes nas cidades, e o significado 

aí contido de negação do processo de proletarização em curso, 
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demonstrando que a possibilidade de recriação camponesa não se 

esgota com o processo de expropriação nem com a passagem desses 

sujeitos pela cidade (apud FELÍCIO, 2006, p. 15).  

Este trabalho foi realizado por estudante do curso de Administração – Integral, 

da Universidade Federal de Uberlândia-MG, e faz parte de um projeto de iniciação 

científica. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, que segundo Sampieri, Collado 

e Lúcio (2013, p. 33) “utiliza a coleta de dados sem mediação numérica para descobrir 

ou aprimorar perguntas de pesquisa no processo de interpretação” e se mostrou mais 

adequada para este trabalho. 

Para a realização deste trabalho, foram feitas pesquisas bibliográficas sobre o 

setor em livros, revistas, teses, relatórios de pesquisas, artigos científicos, meio 

eletrônico e em outras fontes referentes à sustentabilidade econômica, ecológica e a 

reterritorialização no setor sucroalcooleiro.  

Também foi realizada uma pesquisa documental, ou seja, fazer uma análise a 

partir de materiais primários, que ainda não passaram por um tratamento analítico como 

documentos oficiais, relatórios de empresa, diários contratos e entre outros (GIL, 2002).  

Realizou-se o levantamento de informações em órgãos governamentais como o Instituto 

de Economia Agrícola, além de órgãos não governamentais como CMMD (Comissão 

Mundial Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento), UNICA (União da Indústria de 

Cana-de-açúcar), de forma a obter os dados relevantes para o desenvolvimento do 

trabalho. 

Sendo assim esse artigo tem como objetivo apresentar as consequências/ 

impactos da interação do homem com os aspectos ecológico e econômico da 

sustentabilidade na reterritorialização no setor sucroalcooleiro.  

2. Sustentabilidade no Setor Sucroalcooleiro 

As discussões acerca do conceito de sustentabilidade tiveram seu início com o 

intenso desenvolvimento econômico dos países. O elevado índice de consumismo, o 

crescimento populacional e econômico desenfreado e a busca cada vez maior pela 

acumulação de capital levaram a uma degradação do meio ambiente, de tal forma que 

surge uma preocupação com o futuro do planeta (VIANA, 2013). 

Diante desse cenário, os pesquisadores passaram a buscar um modelo de 

desenvolvimento que permitisse assegurar o bem-estar das futuras gerações (VON 

ENDE et all, 2012). Surge então o conceito de desenvolvimento sustentável que 

segundo a Comissão Mundial do Desenvolvimento e Meio Ambiente (1991), consiste 

em “[...] atender às necessidades da geração presente sem comprometer a habilidade das 

gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades”. 

Segundo Lamim-Guedes (2012) a sustentabilidade é “a capacidade de um 

processo ou forma de apropriação dos recursos continuar a existir por um longo 

período.” “Sustentável é tudo aquilo que é capaz de ser suportado, mantido” (VON 

ENDE et all, 2012). 

De acordo com Sachs (2002), existem oito dimensões da sustentabilidade: a 

social, a cultural, a ecológica, a ambiental, a territorial, a econômica, a política nacional, 

política internacional. Ele as define como:  

1) Social: que se refere ao alcance de um patamar razoável de 

homogeneidade social, com distribuição de renda justa, emprego 

pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente e igualdade no 

acesso aos recursos e serviços sociais; 
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2) Cultural: referente a mudanças no interior da continuidade 

(equilíbrio entre respeito à tradição e inovação), capacidade de 

autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e 

endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos alienígenas) e 

autoconfiança, combinada com abertura para o mundo; 

3) Ecológica: relacionada à preservação do potencial do capital natural 

na sua produção de recursos renováveis e à limitação do uso dos 

recursos não renováveis; 

4) Ambiental: trata-se de respeitar e realçar a capacidade de 

autodepuração dos ecossistemas naturais; 

5) Territorial: refere-se a configurações urbanas e rurais balanceadas 

(eliminação das inclinações urbanas nas alocações do investimento 

público), melhoria do ambiente urbano, superação das disparidades 

inter-regionais e estratégias de desenvolvimento ambientalmente 

seguras para áreas ecologicamente frágeis; 

6) Econômica: desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, 

com segurança alimentar, capacidade de modernização contínua dos 

instrumentos de produção, razoável nível de autonomia na pesquisa 

científica e tecnológica e inserção soberana na economia 

internacional; 

7) Política (Nacional): democracia definida em termos de apropriação 

universal dos direitos humanos, desenvolvimento da capacidade do 

Estado para implementar o projeto nacional, em parceria com todos os 

empreendedores e um nível razoável de coesão social; 

8) Política (Internacional): baseada na eficácia do sistema de 

prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz e na promoção da 

cooperação internacional, Pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, 

baseado no princípio da igualdade (regras do jogo e compartilhamento 

da responsabilidade de favorecimento do parceiro mais fraco), 

controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de 

negócios, controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da 

Precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, 

prevenção das mudanças globais negativas, proteção da diversidade 

biológica (e cultural), gestão do patrimônio global, como herança 

comum da humanidade, sistema efetivo de cooperação científica e 

tecnológica internacional e eliminação parcial do caráter commodity 

da ciência e tecnologia, também como propriedade da herança comum 

da humanidade (SACHS, 2002, p. 71-73). 

Neste trabalho serão consideradas apenas as sustentabilidades econômica e 

ecológica, uma vez que ele tem como objetivo verificar a influência desses fatores na 

reterritorialização.  

2.1. Sustentabilidade Econômica 

O cultivo da cana-de-açúcar teve sua origem no período colonial. Sua 

continuidade até os dias atuais é devida, em parte, aos incentivos oferecidos pelo Estado 

por meio de programas governamentais que incentivaram a utilização dos derivados da 

cana-de-açúcar (açúcar e álcool). Um desses programas foi o PROÁLCOOL, que surgiu 
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como alternativa para a crise que o mercado açucareiro atravessou na década de 1970, e 

pela crise do petróleo (OLIVEIRA, MENDES, 2014).  

A criação do Proálcool levou a uma ampliação do cultivo de cana de açúcar, da 

utilização dos meios de produção com ociosidade e a instalação de novas unidades, em 

vez de uma troca na produção de açúcar para a produção de álcool. Além disso, ao 

conceder créditos o governo fez exigências quanto a capacidade de produção (superior a 

60 mil litros diários), o que acarretou na concentração de renda nas mãos de poucos, 

criando assim um monopólio capitalista açucareiro (OLIVEIRA, MENDES, 2014). 

Na safra de 2016/2017, o Brasil produziu cerca de 694,54 milhões de toneladas 

de cana-de-açúcar, obtendo um acréscimo de 4,4% com relação à safra anterior. 

Considerado o maior produtor de açúcar do planeta, com 36 milhões de toneladas 

produzidas e 24 milhões de toneladas exportadas no ciclo 2014/2015, o equivalente a 

20% da produção global e 40% da exportação mundial, respectivamente. No caso do 

etanol, o País é o segundo maior produtor (ranking liderado pelos Estados Unidos). Na 

safra 2014/2015, o volume produzido atingiu 28 bilhões de litros (UNICA, 2015). 

Segundo uma pesquisa do Instituto de Economia Agrícola - IEA,  

o setor sucroenergético brasileiro, na safra 2014/15, movimentou 

R$70 bilhões com a produção de cana-de-açúcar, etanol, açúcar e 

bioeletricidade, representando 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) 

nacional, e gerou 4,5 milhões de empregos diretos e indiretos (IEA, 

2015). 

Apesar disso, no ano de 2015, somente na região Centro-Sul, 10 usinas 

encerraram suas atividades e 67 unidades produtoras entraram em recuperação judicial. 

 A dívida líquida média das empresas do setor sucroalcooleiro supera o faturamento 

bruto anual de R$ 70 bilhões. Além disso, apenas nos últimos 2 anos, esse movimento 

levou à perda de mais de 100 mil empregos diretos no setor produtivo (UNICA, 2015). 

Vaz (2015) ressalta que o tamanho do território Brasileiro e as diferenças 

econômicas entre as regiões fazem com que não haja um comportamento padrão da 

atividade sucroalcooleira.  

A maior produção no país concentra-se na região Centro-Sul, na qual 

se destaca o Estado de São Paulo, que representou, em 2014, 53,8% da 

produção nacional de cana-de- -açúcar, 49,4% da produção de etanol 

(14,1 bilhões de litros) e 61,6% da produção do açúcar (21,9 milhões 

de toneladas) (IEA, 2015). 

Assim, percebe-se que apesar de possuir um desempenho econômico crescente, 

o setor sucroalcooleiro não apresenta uma sustentabilidade econômica, já que não há um 

equilíbrio em seu desenvolvimento econômico. A pesquisa de Souza et al corrobora 

esse fator ao dizer, que 

a chegada desses empreendimentos agrega benefícios à economia 

local gerando polos de crescimento [...] o crescimento de um polo 

urbano industrial poderia desempenhar efeitos propulsores sobre as 

regiões menos dinâmicas devido aos efeitos de encadeamento nas 

demais regiões. No entanto, nada leva a crer que os efeitos propulsores 

permitam o estado de equilíbrio, visto que eles podem ser superados 

pelos efeitos regressivos (SOUZA ET AL, 2016).  

2.2. Sustentabilidade ecológica 
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No Brasil durante o ciclo Pró-Álcool a pecuária extensiva e culturas agrícolas 

anuais sucederam as áreas usadas por elas para a cultura de cana-de-açúcar que estava 

em constante crescimento, na qual pouco pressionou na abertura de novas fronteiras 

agrícolas. Esse crescimento emergente do cultivo de cana-de-açúcar tem provocado 

impactos ecológicos que decorreu tanto de uma ação de invasão de áreas consideradas 

reservas naturais quanto na mudança da pecuária e de produção agrícolas para regiões 

de fronteira agrícola, desse modo gerando várias consequências ambientais por parte da 

destruição de habitat e impactos relevantes a respeito da biodiversidade. 

No estado de São Paulo, o crescimento no plantio da cana-de-açúcar tem sido 

mencionado como um dos principais fatores responsáveis pela exclusão de outras 

culturas, bem como pela degradação e quase extinção por completo da vegetação nativa, 

desrespeitando por inteiro as exigências de áreas de reserva legal, por ter avançado em 

áreas de preservação permanente (GONÇALVES; FERRAZ; SZMRECSÁNYI, 2008). 

Assim sendo impacto ambiental pode ser definido como sendo: 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam 

a saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades sociais 

e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA, 1986). 

“A implantação e desenvolvimento de um sistema sucroalcooleiro, envolve um 

conjunto de usinas e de áreas de plantio ao seu redor, em manchas contínuas e 

normalmente implica em vários impactos” (MACEDO, 2005). 

Esses impactos provocados pela produção agrícola da cana-de-açúcar podem 

ser identificados pela qualidade do ar e clima globais sendo os principais fatores as 

queimadas, emissões de carbono e aquecimento; no fornecimento de água, os fatores 

seria a grande quantidade de água captada superficialmente para ser utilizada na 

irrigação e industrialização tendo como consequências futuras a redução da 

disponibilidade hídrica; na ocupação do solo os fatores que contribuem para o impacto 

ambiental seria o desmatamento adjunto da produção monoculturista que seria o caso da 

cultura da cana-de-açúcar e perda na biodiversidade; na preservação do solo os impactos 
causados são a compactação, erosão, a salinização e a desertificação de grandes áreas e 

por fim o uso desenfreado inadequado de defensivos agrícolas e fertilizantes causando a 

contaminação do solo e dos recursos hídricos.  

Um dos impactos que vale ressaltar seria a forma como é feita a colheita da 

cana-de-açúcar que é realizada a partir da queima dos campos. Segundo Ometto et al 

(2005), os impactos á saúde e ao meio ambiente das emissões vindas de procedentes das 

queimadas de canaviais localizada na região Sudeste do Brasil, onde está localizada a 

área de maior concentração de produção da cana-de-açúcar, na qual são vigorosamente 

negativos. De acordo com os autores as queimadas dos canaviais trazem riscos à saúde 

das populações vizinhas além dos impactos sérios causados ao meio ambiente.  

Entretanto as queimas já estão com os dias contados no estado de São Paulo, 

pois segundo a regulamentação (lei n. 11.241/02 e decreto regulamentar 47.700/03), que 

pressupõe para o ano de 2031 o fim por completo das queimadas realizadas pelas 

usinas, sendo realizado em um processo de redução progressivo que funciona através da 

liberação de autorização de queima. Visto um longo período para tomar valida essa lei, 

o governo do estado está buscando antecipar os prazos, na qual em junho de 2007 junto 

com as entidades representativas do setor, elaborou um protocolo agro-ambiental, em 
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que até 2014 os signatários se comprometeriam antecipar o fim da queimada dos 

canaviais nas áreas mecanizáveis (área própria para plantio, fácil de trabalhada com 

máquinas) e até 2017 para as não mecanizáveis. Em contrapartida alguns municípios já 

estavam proibindo a queima de canaviais em seus territórios, apesar de muitas delas 

serem contestadas na justiça.    

Outro fator importante a ser considerado é a respeito da monocultura que para   

LEFF (2000, p.24) seria “a perda do potencial ambiental para o desenvolvimento 

sustentável”. Além disso: 

A monocultura além de atingir ao ambiente antrópico, leva 

consequências para a pluralidade genética e da biota passa por uma 

redução, uma vez que a monocultura canavieira tende a reduzir a 

quantidade de alimento de várias espécies, transformando antigas 

zonas florestais em “florestas de cana-de-açúcar” impossibilitando a 

permanência da fauna silvestre. Nesta perspectiva, LEFF retrata que a 

diminuição da diversidade biótica dos ecossistemas a partir da 

uniformização dos cultivos, mais tarde das suas variedades genéticas, 

foi degradando progressivamente a produtividade ecológica (LEFF, 

2000, p. 27). 

 

3. Reterritorialização no Setor Sucroalcooleiro. 

A agricultura familiar de base camponesa é aquela cuja geração de renda é 

adquirida, sobretudo a partir da agricultura. De acordo com Wanderley (1996) a 
agricultura familiar é um conceito genérico, que incorpora uma diversidade de situações 

específicas e particulares e a agricultura camponesa é uma forma social da agricultura 

familiar. 

Segundo Sorj (2008), nas últimas décadas tem ocorrido o fenômeno da 

capitalização de pequenos produtores. Sorj (2008) afirma que a penetração do 

capitalismo na agricultura não causa a eliminação das formas de produção não 

capitalistas, entretanto gera um campesinato pauperizado.  

A expansão da produção de soja permitiu um rápido processo de 

acumulação na indústria de insumos e máquinas e das empresas de 

comercialização. Ao nível dos pequenos estabelecimentos agrícolas 

houve um permanente pauperização. Somente os grandes 

estabelecimentos familiares ou baseados no trabalho assalariado 

atingem uma renda média para o pessoal empregado acima do salário 

mínimo (SORJ, 2008, p. 41). 

A valorização da terra, aliada às dificuldades de sustento com a renda 

da propriedade rural, exercem uma pressão constante para que os 

pequenos estabelecimentos vendam suas terras para os maiores 

produtores (SORJ, 2008, p. 42). 

Entretanto, Silva (1999) argumenta que o processo de acumulação do capital e 

o da industrialização da agricultura não pode ser percebido como as únicas forças 

impulsionadoras das mutações das relações de trabalho. A interferência do Estado 

também ocasiona em mudanças nas relações de trabalhos.  
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Os resultados da ação do Estado fizeram-se sentir mediante a 

erradicação dos cafezais e da diversificação das culturas agrícolas, 

durante os anos 60 e 70 (Panagides, 1969). Em 1972, o Plano de 

Revigoramento dos cafezais coloca um ponto final na antiga maneira 

de produzir (Silva, 1999, p. 63.). 

Souza afirma que a pauperização dos pequenos produtores causada pelo 

capitalismo não os elimina do mercado, porém os converte em trabalhadores 

assalariados que continuam a consumir: 

Esses trabalhadores, expropriados de seus meios de produção, passam 

a compor os recursos produtivos dos capitalistas, ampliasse a 

produção, a força de trabalho assalariada, aumenta a demanda por 

novos meios de produção, por bens de consumo dos trabalhadores e 

por bens de consumo próprios dos empresários capitalistas (SOUZA, 

2009, p. 30). 

Sorj (2008) também afirma que o processo de modernização dos pequenos 

produtores tem de ser compreendido com base na influência de dois grupos de agentes:  

a) o conjunto de pressões/interesses derivados da expansão capitalista 

(e dentro delas em particular do complexo agroindustrial) e b) as 

particularidades da pequena produção cuja lógica fundamental é 

assegurar as condições mínimas de reprodução da unidade familiar 

(SORJ, 2008, p. 50). 

Esses fatores alteram a interação dos grupos a expansão capitalista passa a se 

adaptar à existência da produção familiar, e a produção familiar sofre transformações na 

sua estrutura interna a partir de sua integração/ marginalização crescente dos circuitos 

industriais/comerciais/financeiros (SORJ, 2008, p. 50). 

De acordo Souza e Cleps Junior (2009) uma das consequências da expansão da 

cultura canavieira é a diminuição de áreas anteriormente usadas para pastagem e o 

cultivo de soja, e também afetando as áreas de cultivo da agricultura familiar. Ainda 

segundo os autores, o arrendamento de terras para o cultivo da cana se tornou uma 

forma de subsistência para as famílias do Assentamento Nova Santo Inácio Ranchinho, 

em Campo Florido-MG, uma vez que suas iniciativas de cultivar alimentos e 

comercializá-los não alcançaram resultados satisfatórios (SOUZA; CLEPS JUNIOR, 

2009, p. 16). 

O retorno financeiro proveniente do arrendamento permitiu a algumas 

delas uma melhora em suas condições de vida, pois puderam adquirir 

móveis e até veículos usados, enquanto outras investiram na reforma 

ou na conclusão de suas casas (SOUZA; CLEPS JUNIOR, 2009, p. 

17). 

Souza e Cleps Junior (2009) afirmam que no caso desse assentamento a 

decisão de arrendamento gerou muitos debates e críticas, entretanto uma alternativa para 

a geração de renda das famílias assentadas não fora encontrada. Mesmo os assentados 

que no início tentaram resistir à mudança, acabaram aderindo às práticas de 

arrendamento. Os autores ainda criticam as dificuldades de acesso ao crédito e a 

precariedade das políticas públicas para a reforma agrária que, segundo os autores, não 

têm conseguido gerar ou garantir a renda aos pequenos agricultores (SOUZA; CLEPS 

JUNIOR, 2009, p. 16-17). 
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A expansão da cultura canavieira para o Triângulo Mineiro também resultou na 

“transformação das áreas próximas às usinas instaladas no Triângulo Mineiro em polos 

de migração de trabalhadores do corte da cana-de-açúcar” (SOUZA; CLEPS JUNIOR, 

2009, p. 26). Isso ocorreu porque trabalhadores migram para essas áreas a procura de 

trabalho nos canaviais. 

 

4. Conclusão 

Com esse artigo, analisamos que o crescimento acelerado do plantio da cana-

de-açúcar e a grande quantidade de usinas sucroalcooleira sendo instaladas 

recentemente acabam originalizando a grande expansão das lavouras canavieiras no 

Brasil, levantando preocupações nas recentes regiões produtoras, sem mencionar as 

velhas preocupações que já estavam esquecidas. Desse modo esse texto procurou 

enfatizar que a atividade sucroalcooleira produz ao meio ambiente, impactos ambientais 

significativos, modificando tanto o meio local como o regional, além do global.  

Assim, entendemos que o grande desafio encontrado ultimamente em relação à 

sustentabilidade tanto econômica quanto ecológica dentro do setor sucroalcooleiro se dá 

com expansão da cana-de-açúcar na qual vários fatores influenciam no não 

cumprimento do desenvolvimento sustentável, sendo eles: os avanços dos canaviais 

sobre áreas que antes ocupavam vários outras culturas (sendo eles o arroz, feijão e 

mandioca principalmente que aos poucos vão deixando de serem produzidos), a 

degradação ambiental causada pelo excesso de agrotóxicos utilizados na produção de 

cana-de-açúcar, o uso da queima da palha da cana para acelerar a colheita da cana 

(mesmo hoje sendo proibida por lei a queima, muitas queimadas ainda acontecem de 

forma ilegal, prejudicando assim todo o ambiente em volta), todos esses principais 

fatores citados além de outros que não vem a caso, acaba estando longe de serem 

considerados ambientalmente sustentáveis. 

Finalizamos ratificando que, a ocupação e utilização do território sempre 

estiveram nas mãos daqueles que controlam o poder, sendo que o domínio territorial 

acarreta necessariamente no domínio do próprio segmento societal, que direta ou 

indiretamente preso às atividades efetuadas, conforme relações diferentes e 

contraditórias. Desse modo podemos compreender a territorialização no setor 

sucroalcooleiro, através da acomodação da renda recebida da área de terra arrendada, 

assim assimila os mecanismos utilizados pelas usinas à medida enquanto forma a 

fiscalização na qual as relações são convencionadas no território, que real que expõe 

rigorosamente este processo de organização e uso do território por parte das usinas 

sucroalcooleiras. 

Fica assim evidenciado que o processo de reterritorialização no setor 

sucroalcooleiro é influenciado tanto pela sustentabilidade econômica, quanto a 

ecológica pelo fato de que com o processo de desenvolvimento do capitalismo no 

campo e a degradação ambiental provocada por este acaba redefinindo as relações a sua 

volta, fazendo com que as áreas ao seu entorno passem por um processo de 

reterritorialização. 
 



477 
 

 

Referências 

ANDRADE, M.  C.  de. Modernização e pobreza:  a   expansão   da agroindústria 

 canavieira  e  seu  impacto  ecológico  social.  São Paulo: Editora Unesp, 1994.  

CMMD (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO). Nosso futuro comum (Relatório Brundtland). 2. ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 1991. 430 p.  

 

CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Legislação Ambiental, Resolução 

n0001, de 23 de janeiro de 1986.  

FELICIO, M. J. A conflitualidade dos paradigmas da questão agrária e do capitalismo 

agrário a partir dos conceitos de agricultor familiar e de 

camponês. CampoTerritório: revista de geografia agrária, v. 1, n. 2, ago. 2006, p. 14-

30.  

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  

 

GONÇALVES, D. B. Mar de cana, deserto verde?; os dilemas do desenvolvimento 

sustentável na produção canavieira paulista. 2005. 256 f. Tese (Doutorado em 

Engenharia de Produção) -Departamento de Engenharia de Produção, Universidade 

Federal de São Carlos, São Carlos, 2005.  

 

GONÇALVES, D. B.; FERRAZ, J. M. G.; SZMRECSÁNYI, T. Agroindústria e meio 

ambiente. In: ALVES, F. et al. (Org.). Certificação socioambiental para a 

Agricultura: desafios para o setor sucroalcooleiro. Piracicaba (SP): Imaflora; São 

Carlos (SP): Edufscar, 2008.  

 

INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA. Diagnóstico do Setor Sucroenergético em 

2014. Análises e Indicadores do Agronegócio. v. 10, n. 10, out. 2015.  

 

LAMIM-GUEDES, V. Consciência negra, justiça ambiental e 

sustentabilidade. Sustentabilidade em Debate, v.3, n.2, p.223 – 238, 2012.  

 

LEFF, H. Ecologia, Capital e Cultura: racionalidade ambiental, democracia 

participativa sustentável. Blumenau, ed: edifurb, 2000, 373 p.  

 

MACEDO, I. de C. A energia da cana-de-açúcar: doze estudos sobre a 

agroindústria da cana-de-açúcar no Brasil e sua sustentabilidade. São Paulo: Única, 

2005.  

 

MARX, K. “O 18 de Brumário de Luís Bonaparte.” In: Marx, Karl. 

Manuscritos econômicofilosóficos e outros textos: seleção de textos de José Arthur 

Giannotti. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978.   

 

OLIVEIRA, A. R. R. Risco Climático e Fator de Resposta das Culturas de Cana-de-

açúcar e do Trigo para o Estado de Goiás e o Distrito 

Federal. 2006.  f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2006.  



478 
 

 

OLIVEIRA, E. R.; MENDES, E. de P. P. O SETOR SUCROENERGÉTICO E AS 

TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS NO BRASIL: a territorialização da cana de açúcar 

em Frutal (MG). Espaço em Revista, v. 16, n. 1, 2015.  

 

OMETTO, A.R., MANGABEIRA, J.A.C., HOTT, M.C. Mapeamento de potenciais de 

impactos ambientais da queima de cana-de-açúcar no Brasil. In: Simpósio Brasileiro de 

Sensoriamento Remoto, 12., 2005, Goiânia. Anais eletrônicos... São José dos Campos: 

INPE, 2005. Disponível em:  

<http://marte.dpi.inpe.br/col/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.19.16.07/doc/2297.pdf>. Acesso 

em: 8 jun. 2017.  

 

SACHS, I. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. Rio de 

Janeiro: Garamond, 2002.  

 

SILVA, M. A. de M. Errantes do Fim do Século. São Paulo: Fundação Editora da 

Unesp, 1999.  

 

SORJ, B. Estado e classes sociais na agricultura brasileira. Rio de Janeiro: 

Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008.  

SOUZA, A. G. de; CLEPS JUNIOR, J. Expansão Da Cana-de-açúcar No Triângulo 

Mineiro E Os Efeitos Sobre A Agricultura Familiar E O Trabalho Rural. TÓPOS, [s. l.], 

v. 2, n. 3, p.8-35, 2009.  

 

SOUZA, D. P. et al. Usinas Sucroenergéticas e os IDHMS das Cidades:  

uma visão para o estado do mato grosso do sul. IN: Congresso Nacional de Mestrados 

Profissionais em Administração Pública. 2015, Curitiba. Anais… Curitiba: PROFIAP, 

2015.   

 

SOUZA, R. M. de. Trabalho e vivência cotidiana no complexo canavieiro: a 

experiência do migrante nordestino em Iturama-MG. 2009. 167 f. Dissertação 

(Mestrado) - Curso de Serviço Social, Faculdade de História, Direito e Serviço Social, 

Universidade Estadual Paulista, Franca, 2009.  

  

SZMRECSANYI, T.; GONÇALVES, D. B. Efeitos Socioeconômicos e Ambientais da 

Expansão da Lavoura Canavieira no Brasil. In: XXVIII International Congress of the 

Latin American Studies Association. 2009, Rio de Janeiro. Anais.. Rio de Janeiro: 

LASA, 2009.  

 

UNICA - UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR. Fotografia do 

Setor Sucroenergético no Brasil. 2015.  

 

VAZ, S. M. O setor sucroalcooleiro e a sustentabilidade ambiental. RCA-REVISTA 

CIENTÍFICA DA AJES, v. 2, n. 5, 2015.  

 

VIANA, K. R. de O. Sustentabilidade no setor sucroenergético. 2013. 142 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal 

de Viçosa, Viçosa, 2013.  

 



479 
 

VON ENDE, M. et al. Índices de Sustentabilidade de Projetos da Economia Solidária: o 

caso esperança/coopesperança. Revista de Gestão Social e Ambiental - RGSA, São 

Paulo, v. 6, n. 3, p. 45-60, set./dez. 2012.  

 

WANDERLEY, M. de N. B. Raízes históricas do campesinato brasileiro. Agricultura 

familiar: realidades e perspectivas, v. 3, p. 21-55, 1999.  

  
  

 

 



480 
 

 

TRABALHO E EDUCAÇÃO: A SUBJETIVIDADE DOCENTE DIANTE DAS 

DIFICULDADES E DESAFIOS DO COTIDIANO ESCOLAR EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE BELO HORIZONTE
123

 

Sandra Gramilich Pedroso
124

, UFU 

 

1 Introdução 

Compreender o trabalho em sua estrutura e organização é essencial para o 

desenvolvimento do homem em sua vida social. A cada dia essa estrutura vem sofrendo 

modificações que trazem consequências para a vida do ser humano.  

As mudanças que têm acontecido propiciam ao homem um estilo de vida em que 

sua prioridade se torna o trabalho, pois a necessidade da manutenção da vida é seu 

objetivo principal, o que muitas vezes faz com que haja aceitação do trabalho em 

qualquer condição. 

Nesse contexto de mudanças, há uma configuração do mundo produtivo 

propiciando novas características ao perfil do trabalhador, ou seja, o trabalhador deve 

ser um profissional competente, multifuncional e “disposto a se adaptar as normas 

estabelecidas pela instituição, independente das condições de trabalho imposta pela 

mesma” (PEDROSO, 2015, p. 11). 

As instituições educacionais inseridas nesse contexto aderem a essas 

características e acabam exigindo em suas organizações, profissionais que se adaptem a 

realidade institucional. 

O professor como funcionário de uma instituição escolar, deve adaptar-se a essa 

realidade se submetendo as normas e exigências da escola em sua estrutura empresarial.  

Com os professores convivendo com problemas relacionados às condições de 

trabalho, o processo educacional é desenvolvido num contexto repleto de dificuldades e 

problemas.  

Diante das circunstâncias, é necessário identificar os fatores que proporcionam a 

intensificação do trabalho docente fazendo com que as inquietações que surjam no 

cotidiano escolar afetem sua subjetividade.   

                                                             
123
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Ao analisar as condições de trabalho do professor da educação básica, é possível 

identificar os fatores que propiciam a intensificação do trabalho docente. Através de 

situações cotidianas que estão relacionadas ao processo organizacional do trabalho, a 

estratégias de controle e fatores financeiros o professor vivencia conflitos, muitas vezes 

desanimadores e que dificultam a realização de um trabalho satisfatório, propiciando um 

processo ensino-aprendizagem de má qualidade. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo do artigo é analisar as condições do trabalho docente na educação 

básica em instituições de ensino de Belo Horizonte a partir do ano 2000, identificando e 

descrevendo os fatores que propiciam a intensificação do trabalho e que proporcionam 

inquietações que afetam a subjetividade do professor.  

A partir do objetivo geral, os objetivos específicos foram:  

a) identificar os fatores que determinam a intensificação do trabalho docente nas 

Instituições de Ensino;  

b) compreender o processo organizacional e as condições de trabalho do 

docente;  

c) identificar na relação trabalho e educação, os fatores que atingem a 

subjetividade docente. 

Com a análise e interpretação dos objetivos, esse estudo proporcionará um 

debate focando o trabalho e a subjetividade do professor. 

 

2 Trabalho e Educação: iniciando o diálogo… 

 
Ao analisar o trabalho como aborda Marx através da relação homem e a natureza, 

compreende-se a necessidade do trabalho na vida do ser humano como um fator de 

liberdade, que proporcione benefício na vida humana e crescimento social.  

Marx, no quinto capítulo de O Capital, comenta que “antes de tudo, o trabalho é 

um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem por sua própria 

ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza (MARX, 1996, p. 297)”. 

Nesse processo, o homem através da sua força de trabalho, transforma a natureza 

para suprir suas necessidades aderindo aos benefícios propiciados pelo trabalho como 

atividade essencial e útil a vida.  
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O trabalho em sua estrutura inicial acontece num processo de ação com o intuito 

de beneficiar a vida humana, mesmo com as modificações na natureza. É nesse sentido 

que o ser humano trabalha para o sustento próprio e de sua família adquirindo os 

benefícios do trabalho em sua vida para a satisfação de seus desejos e aspirações. 

No decorrer dos anos, o trabalho vem se configurando historicamente de 

maneira que sua organização aconteça para propiciar a produtividade, o que muitas 

vezes proporciona condições difíceis de trabalho ao ser humano.  

Antunes menciona o quanto essa organização tem mudado o verdadeiro sentido 

do trabalho. 

 

[...] tal como se objetiva na sociedade capitalista, o trabalho é 

degradado e aviltado. Torna-se estranhado O que deveria se 

constituir na finalidade básica do ser social – a sua realização 

no e pelo trabalho – é pervertido e depauperado. O processo de 

trabalho se converte em meio de subsistência. [...] O que 

deveria ser a forma humana de realização do indivíduo reduz-

se à única possibilidade de subsistência do despossuído 

(ANTUNES, 2002, p. 125-126). 

 
Antunes caracteriza o trabalho como degradado quando perde seu sentido no 

processo de realização da vida humana e adquire o sentido no processo de produtividade 

como meio de subsistência. 

Com essas mudanças estruturais, suas características são presenciadas no 

contexto social trazendo consequências na esfera educacional. Então, o processo 

educacional inserido numa sociedade capitalista, será realizado sob a influência das 

características desse contexto.   

A educação faz parte do processo de vida do ser humano. Mas, como um 

processo realizado em instituições de ensino, vem se configurando historicamente e 

sendo influenciada com características de cada período histórico.  Quando relacionada 

ao mundo atual, passa a atender as exigências da esfera capitalista buscando aumentar a 

produtividade através das relações trabalhistas.  

Santos (2000) afirma que apesar do contexto social em que se encontra inserida, 

ela deve acontecer como um processo de humanização e formação social, 

proporcionando ao ser humano o bem-estar social através de uma formação baseada em 

valores para o exercício da cidadania. 

 

2.1 O Trabalho do Professor nas Instituições de Ensino em Belo Horizonte 
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Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, é uma cidade com uma área de 

331.401 km² e uma geografia com muitos morros e baixadas. De acordo com dados do 

IBGE, no ano de 2010, a população de Belo Horizonte era de 2.375.151 habitantes, 

sendo então o município mais populoso de Minas Gerais. A estimativa populacional 

(segundo o IBGE) para 2017 é de 2.523.794 habitantes. 

Belo Horizonte, tem um bom Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM)
125

, em 2000, o IDHM da Região Metropolitana era de 0,682. Em 2010, 

ascendeu para 0,774, com crescimento em 13,49% (ATLAS…, 2012).  

 

Tabela 1: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - RM 

- Belo Horizonte 

 

IDHM e componentes 2000 2010 

IDHM Educação 0,549 0,694 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 48,94 62,56 

% de 5 a 6 anos na escola 75,60 92,33 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental REGULAR 

SERIADO ou com fundamental completo 
74,52 88,81 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 50,85 63,49 

% de 18 a 20 anos com médio completo 31,94 47,53 

IDHM Longevidade 0,784 0,849 

Esperança de vida ao nascer 72,01 75,94 

IDHM Renda 0,737 0,788 

Renda per capita 782,97 1.079,91 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP - Tabela elaborada pela autora a partir de dados disponíveis no portal Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil – Ano de referência: 2012 

A tabela acima apresenta o aumento percentual do número de alunos (com suas 

idades) que finalizam o fundamental e o médio e o aumento nas escolas de crianças com 

a idade de 5 a 6 anos. Através dos dados do IDHM, percebe-se melhorias no 

desenvolvimento educacional na cidade de Belo Horizonte a partir de 2000 a 2010. 

                                                             
125

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede o progresso de uma nação a partir de três 

dimensões: 

renda, saúde e educação. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é um ajuste 

metodológico ao IDH Global. 
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Nessa realidade, encontra-se o trabalho docente. O professor como funcionário 

fundamental e essencial numa instituição de ensino tem sofrido com as características 

do trabalho numa estrutura capitalista. Pedroso menciona essas mudanças no trabalho. 

 

Compreende-se que o trabalho é uma atividade inerente à vida 

humana, vivenciado num processo educacional que vem se 

constituindo durante anos no contexto social, mas o trabalho 

vem passando por várias mudanças em sua base estrutural e no 

processo organizacional. Essas mudanças ocorreram no 

contexto da globalização, do capitalismo com o processo de 

reestruturação produtiva, fazendo com que a natureza do 

trabalho tivesse sua relação de identidade modificada 

(PEDROSO, 2015, p. 39). 

 

Com essas mudanças na estrutura do trabalho, a influência do capitalismo adere 

ao sistema educacional propiciando consequências no trabalho docente assim como na 

sua vida em particular. 

Tardif e Lessard (2008, p. 17) ao mencionarem a importância do trabalho do 

professor, afirmam ser uma das chaves que levam a compreensão das mudanças sociais. 

O professor como educador está comprometido com um processo que conduz 

conquistas na vida dos alunos, levando-os a desenvolver o senso crítico em sua 

realidade social. 

É um profissional que deve ser valorizado e respeitado por seu trabalho e por 

sua importância social. Assim, há uma grande necessidade de uma reflexão crítica sobre 

as condições do trabalho docente. 

O professor vivencia o desafio de desenvolver no cotidiano escolar um processo 

ensino-aprendizagem de qualidade mediante as condições de trabalho difíceis e 

desanimadoras no ambiente escolar, o que propicia um alto nível de estresse atingindo 

sua subjetividade. 

 

2.2 Principais Dificuldades no Trabalho Docente 

 

 

No cotidiano escolar muitas situações que propiciam insatisfação ao professor 

estão relacionadas ao processo organizacional, as estratégias de controle e aos fatores 

financeiros do trabalho docente. 
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Fullan e Hargreaves (2000, 17) afirmam que os professores têm consciência da 

mudança organizacional de seu trabalho nas últimas décadas, pois as expectativas 

intensificaram e as obrigações ficaram mais difusas. 

Com as mudanças na estrutura do trabalho, as consequências são visíveis no 

contexto educacional. O trabalho docente tem se intensificado e se tornado difuso. 

A estrutura organizacional do trabalho docente envolve a maneira como as 

tarefas e competências são distribuídas, além das características inerentes a forma como 

o trabalho é distribuído (OLIVEIRA et al., 2003, p. 2-3).  

O professor, como responsável pelo processo ensino-aprendizagem acaba se 

ocupando de outras atividades na escola. Muitas vezes tem agido como psicólogo, 

monitor para resolver problemas que ocorrem no cotidiano escolar.  

Outros fatores estão relacionados ao controle hierárquico, pois muitas vezes o 

docente deve ser avaliado e realizar projetos impostos pela administração escolar. 

Oliveira e outros (2003, p. 11) afirmam que “o trabalho do professor se encontra 

marcado pela busca de autonomia, que vem acompanhada de restrições impostas pelas 

políticas educacionais e as relações de poder que compõem o tecido do cotidiano 

escolar”. 

Com respeito aos fatores financeiros, os docentes têm aumentado a jornada de 

trabalho para conseguir melhor salário, pois, com o baixo piso salarial e baixo salário, 

ele busca uma melhor composição salarial. Oliveira (2004) menciona a luta do professor 

para conseguir uma melhor remuneração no desejo de melhorar as condições de 

trabalho. 

O professor precisa ser valorizado como profissional. Mas, a valorização precisa 

ser realizada através do respeito pelo trabalho desenvolvido no ambiente educacional. O 

professor se sente desvalorizado ao vivenciar fatores que demonstram difíceis condições 

de trabalho e que propiciam a intensificação, levando-o a situações de estresse e 

sobrecarga. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

Ao pesquisar, o ser humano busca o conhecimento que o leva além de 

informações que delimitam sua visão sobre determinado assunto ou situação.   
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A busca pelo conhecimento no âmbito científico acontece de uma maneira mais 

eficaz e sistemática. A pesquisa para a realização do trabalho
126

 foi de natureza 

qualitativa e do tipo descritivo em que os dados foram coletados através de questionário 

e entrevista estruturada.  

Hernández, Fernández e Baptista definem a pesquisa qualitativa enfatizando o 

processo de sua realização, bem como suas características. 

 

El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descobrir 

y refinar preguntas de investigación.[...] Com frecuencia se basa em 

métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e 

hipótesis surgen como parte del processo de investigación y éste es 

flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoria. Su propósito consiste em 

“reconstruir” la realidad, tal y como  la observan los actores de um 

sistema social previamente definido (HERNÁNDEZ; FERNÁNDEZ; 

BAPTISTA, 2003, p. 10). 

 

Ou seja, a pesquisa qualitativa possibilita a descrição da realidade através de 

observações do cotidiano e das respostas coletadas através do questionário e entrevista.  

O tipo de pesquisa foi descritivo, uma vez que descreve a realidade, assim como 

características de fenômenos e da população estudada (APPOLINÁRIO, 2012; GIL, 

2008). 

A coleta de dados foi realizada através do questionário padronizado. O 

questionário foi misto contendo questões abertas e fechadas. Esse questionário foi 

dividido em 3 partes, sendo que a primeira está relacionada aos dados gerais, a segunda 

parte foi sobre as condições de trabalho em que estava inserido a organização do 

trabalho, estratégias de controle e a questão financeira. A última parte envolvia questões 

sobre o sindicato. 

Foi realizada uma entrevista estruturada com 5 docentes que trabalhavam no 

SINPRO Minas. A entrevista foi sobre os principais motivos que levavam os 

professores a procurar o sindicato para auxiliá-los em questões relacionadas ao trabalho. 

Os dados elucidados propiciaram análise das condições de trabalho do professor 

da educação básica, identificando os principais elementos do cotidiano escolar que 

                                                             
126

 A descrição dos procedimentos metodológicos foram realizados com base na pesquisa da Dissertação 

de Mestrado “TRABALHO E EDUCAÇÃO: as estratégias de controle e precarização do trabalho docente 

nas instituições de ensino privadas a partir do ano 2000”.  
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desenvolvem conflitos internos que podem proporcionar altos níveis de tensão fazendo 

com que o docente trabalhe insatisfeito, num estado de insegurança e com dificuldade 

no exercício de sua atividade, conduzindo o docente a frustrações e apatia profissional.  

  

4 Resultados 

 

Os resultados foram analisados com base na realização da coleta de dados 

descrita. Ao analisar os dados coletados através da entrevista e do questionário, houve a 

possibilidade de identificar os principais fatores que propiciam inquietações no trabalho 

docente de maneira que atinja sua subjetividade. 

Esses fatores propiciam dificuldades na realização do trabalho docente na 

educação básica em Belo Horizonte, assim como muitas vezes levam o docente a um 

nível elevado de estresse e alguns chegam a desistir de sua profissão. 

Com respeito a Belo Horizonte, é uma cidade que apresenta um bom Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e com um grande número de Instituições 

de Ensino com Educação Básica, mas com dificuldades no trabalho docente. 

Quanto ao processo organizacional, o professor acumula atividades pertinentes a 

outras funções profissionais na sala de aula, ou seja, além de professor, trabalha como 

psicólogo, assistente social, enfermeiro, dentre outras funções.  

Esse acúmulo de responsabilidade tem levado o professor a trabalhar num clima 

de tensão, pois busca solucionar problemas que estão além do seu âmbito profissional. 

Oliveira e outros (2003) afirmam que os professores ao investirem tempo para 

resolverem problemas vivenciados pelos alunos, ele se frustra e sofre.  

Com respeito às estratégias de controle docente, os relatos dos professores foram 

concernentes à avaliação de desempenho profissional como um mecanismo de controle. 

A maneira como são avaliados, não acontece com o propósito de reflexão, em que o 

final do processo avaliativo propicia melhorias na educação, mas a avaliação acontece 

de maneira a demonstrar o controle sobre o trabalho do professor. 

Outro fator mencionado foi com respeito ao nível hierárquico, onde 

administradores escolares e coordenadores pedagógicos muitas vezes sufocam a 

autonomia docente através da imposição de projetos e metodologias de ensino que são 

incompatíveis com a realidade da sala de aula. 

No que se referem aos fatores financeiros, os principais indicadores são o piso 

salarial e o salário do professor. Muitos professores realizam seu trabalho por um 
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salário menor que o piso salarial e para melhorar o salário, dobram sua jornada de 

trabalho. Outra questão são as atividades extraclasses que realizam sem a devida 

remuneração. 

Oliveira (2004) afirma que o professor luta para melhorar sua remuneração 

salarial, pois o docente trabalha em mais de uma instituição de ensino e outros aderem à 

outra profissão para aquisição de um salário melhor. 

Diante dessa realidade, foi constatado que as o trabalho docente é realizado de 

acordo com o objetivo da instituição. O trabalho nesse contexto é realizado sob um 

processo de intensificação que fere a subjetividade docente. Esse professor realizará seu 

trabalho com um nível de estresse elevado, sob difíceis condições de trabalho. 

 

5 Considerações Finais 

 

O professor ainda vive sob situações de conflitos e difíceis em seu ambiente de 

trabalho. Essas situações causam consequências na saúde emocional fazendo com que o 

docente trabalhe sob um nível alto de estresse de maneira que a subjetividade docente 

seja atingida. 

Ao analisar os principais fatores que propiciam a intensificação do trabalho 

docente no processo organizacional do trabalho, é notável que o professor deva lidar 

com ocorrências que o levam a agir com atitudes profissionais que estão além da 

docência. Comparando a sala de aula a um conjunto de problemas sociais que 

influenciam o cotidiano escolar. 

Outro fator refere-se a salas de aula com muitos alunos e a sobrecarga ao 

trabalhar em dois turnos. Pois, o professor busca um salário melhor ao dobrar a carga 

horária. 

Ao refletir sobre as estratégias de controle do trabalho docente, o professor 

trabalha sob imposições administrativas em que é levado a realizar projetos que muitas 

vezes são incoerentes a sua realidade de sala de aula. Outro fator está relacionado à 

maneira como é avaliado em sua profissão. 

Um ponto para análise e reflexão é o fator financeiro. O docente da educação 

básica trabalha com baixo salário e baixo piso salarial, tendo que aderir a longas 

jornadas de trabalho para melhoria salarial.  

Então, vivendo num cotidiano escolar e tendo que realizar um processo ensino-

aprendizagem de qualidade sob condições difíceis de trabalho em que a intensificação 
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ocorre devido a fatores descritos acima, a subjetividade docente é levada a um estado de 

submissão as formas de imposição do trabalho de maneira que o professor vivencie 

altos níveis de tensão. 

Trabalhar num ambiente alegre e satisfatório é benéfico para o ser humano e 

propicia um meio agradável onde a possibilidade de um trabalho de qualidade é maior. 

Há a necessidade de melhorias concernentes ao trabalho do professor. 

E como melhorias, há a necessidade da conscientização da importância e 

valorização desse trabalho na sociedade e mudanças na estrutura organizacional do 

trabalho docente para que o trabalho aconteça num contexto de respeito e valorização 

profissional.  
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1.Juventude Escolar no Século XXI: Apontamentos e Reflexões 

 

 O século XXI têm marcado a humanidade pelo intenso avanço tecnológico, as novas 

tecnologias telefônicas e de comunicação proporcionaram uma enorme busca por aparelhos 

celulares, notebooks, computadores, tablets. Essa demasiada produção de aparelhos vêm 

apenas respondendo o caráter tecnológico que a sociedade atual busca, onde serviços de 

telefonia, câmera digital, MP4, dentre outros conteúdos básicos são exigidos pela classe 

consumidora. O ponto principal que esses novos aparelhos eletrônicos proporciona à 

sociedade é a intensa conectividade, isso devido à internet conseguir proporcionar serviços de 

banda larga fixa e dados móveis, resultando num processo de conectividade que te alcança em 

quase todos os lugares que possuem sinal via antena ou satélite.  

 É importante ressaltar os aspectos acima, no sentido que a juventude atual, do século 

XXI, têm se mantido conectada pelos aparelhos eletrônicos e pela internet. Quando nós, 

professores do ensino médio adentramos a sala de aula, podemos perceber a quantidade de 

alunos que possuem smartphones, e os utilizam dentro da sala de aula, seja para ouvir músicas 

ou assistir vídeos, sejam para mandar mensagens pelos aplicativos de mensagens. O ponto que 

pretendo chegar é a utilização das redes sociais, visto que a sociedade atual, especificando 

num âmbito nacional, brasileiro, se vê conectada por meio das novas redes sociais. O Brasil é o 

país que mais se mantêm conectado pelas mídias sociais, seja pelo Facebook, You Tube e 

Instagram, ou seja pelos aplicativos Watsapp, Telegram, dentre outros, estas mídias sociais 

têm tomado o tempo do brasileiro. Segundo a pesquisa "Futuro Digital em Foco Brasil”, 

ocorrida em 2015, divulgada pela consultoria comScore, o brasileiro é o que mais passa o 

tempo conectado em alguma rede social, os números expressam o primeiro lugar no mundo:  
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127 

 A pesquisa acima nos apresenta que o brasileiro gasta em média, 21 minutos em cada 

visita à alguma determinada rede social. No entanto, o que esta pesquisa têm relação com 

este trabalho? É este um dos pontos principais que pretendo apresentar, pois a facilidade de 

acesso e a intensa consulta nas redes sociais têm se tornado comum por parte dos brasileiros 

e, sem dúvidas, por parte dos estudantes de ensino médio. Se aprofundássemos uma pesquisa 

acerca de quantos estudantes possuem redes sociais, teríamos um número mais exato com 

relação ao acesso, no entanto é possível relacionar o grande número de adeptos às redes 

sociais com os números que pretendemos apresentar durante o trabalho. É necessário 

ressaltar a importância da relação entre tecnologia e juventude, no sentido que este período é 

marcado por escolhas, características pessoais e busca por identidade.  

Uma primeira constatação é a existência de uma nova condição 
juvenil no Brasil. O jovem que chega às escolas públicas, na sua 
diversidade, apresenta características, práticas sociais e um universo 
simbólico próprio que o diferenciam e muito das gerações anteriores. 
Mas, quem é ele? Quais as dimensões constitutivas dessa condição 
juvenil? (DAYRELL, 2007, p.1107) 
 

 Quando Dayrell cita que existe uma nova condição juvenil, podemos estabelecer, 

assim como o autor, que a juventude que ocupa as escolas atualmente se difere das gerações 

anteriores, pelo fato das novas práticas sociais e diversidades que a nossa sociedade vêm se 

constituindo. Devemos estabelecer uma relação com as transformações sociais ocorridas na 

atualidade, pontos que anteriormente não eram sequer debatidos, agora se firmaram e 

consolidaram na sociedade brasileira. A exemplo disso, estabelecemos temas como: igualdade 

racial, diversidade sexual, liberdade feminina, busca por identidade, conquista de identidade, 

liberdade de expressão; estes temas citados vêm se firmando e a cada dia se tornam uma 

                                                             
127 Imagem retirada do link: http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-

horas-por-mes-em-redes-sociais-567026.html  
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realidade mais abrangente em sala de aula, pois a juventude presente nas escolas também se 

apropria das novas mudanças e reelaborações da sociedade.  

Temos de levar em conta também que essa condição juvenil vem se 
construindo em um contexto de profundas transformações sócio-
culturais ocorridas no mundo ocidental nas últimas décadas, fruto da 
ressignificação do tempo e espaço e da reflexividade, dentre outras 
dimensões, o que vem gerando uma nova arquitetura do social. 
(DAYRELL, 2007, p.1108) 

 

 A juventude escolar se integra na sociedade e assim reflete dentro da sala de aula as 

reelaborações e transformações ocorridas no “mundo-exterior” aos corredores da escola. A 

presença de alunos com smartphones dentro da sala de aula além de ser um reflexo da 

população esmagadora que se utiliza desses aparelhos eletrônicos, também é o resultado do 

fruto de trabalho dos alunos. As escolas que pretendemos relacionar neste trabalho são 

públicas, e não estão situadas em regiões centrais da cidade de Ituiutaba, sendo assim boa 

parte dos alunos de ensino médio são trabalhadores. As poucas condições financeiras, a 

necessidade de acompanhar os “avanços tecnológicos”, e a enxurrada de propagandas dos 

novos produtos eletrônicos servem como elemento importante para estes alunos trabalharem, 

e possuírem o mínimo de condição para acompanhar um pouco do consumo capitalista 

presente na atualidade.  

No Brasil, a juventude não pode ser caracterizada pela moratória em 
relação ao trabalho, como é comum nos países europeus. Ao 
contrário, para grande parcela de jovens, a condição juvenil só é 
vivenciada porque trabalham, garantindo o mínimo de recursos para 
o lazer, o namoro ou o consumo.3 Mas isso não significa, 
necessariamente, o abandono da escola, apesar de influenciar no seu 
percurso escolar. As relações entre o trabalho e o estudo são 
variadas e complexas e não se esgotam na oposição entre os termos. 
Para os jovens, a escola e o trabalho são projetos que se superpõem 
ou poderão sofrer ênfases diversas, de acordo com o momento do 
ciclo de vida e as condições sociais que lhes permitam viver a 
condição juvenil. Nesse sentido, o mundo do trabalho aparece como 
uma mediação efetiva e simbólica na experimentação da condição 
juvenil, podendo-se afirmar que “o trabalho também faz a 
juventude”, mesmo considerando a diversidade existente de 
situações e posturas por parte dos jovens em relação ao trabalho. 
(DAYRELL, 2007, p.1109) 

 

 Já estabelecemos alguns pontos sobre a juventude escolar: a pretensão e busca por 

uma identidade, os reflexos e influências da sociedade atual, a busca incessante pelas novas 

tecnologias e a relação com o trabalho formam alunos que pensam e criam novas práticas 

sociais, criam novas culturas juvenis e se inserem nelas. O interesse pelos gostos musicais 
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coletivos, por exemplo, é um reflexo dentro da sala de aula, onde os grupos se reúnem e 

organizam encontros em shows, ou até mesmo em festas para partilhar os mesmos gostos 

musicais. Em outra pesquisa pessoal, pude presenciar a preferência musical de grande parte 

dos alunos pelo ritmo musical sertanejo.  

Na trajetória de vida desses jovens, a dimensão simbólica e 
expressiva tem sido cada vez mais utilizada como forma de 
comunicação e de um posicionamento diante de si mesmos e da 
sociedade. A música, a dança, o vídeo, o corpo e seu visual, dentre 
outras formas de expressão, têm sido os mediadores que articulam 
jovens que se agregam para trocar idéias, para ouvir um “som”, 
dançar, dentre outras diferentes formas de lazer. Mas, também, tem 
se ampliado o número daqueles que se colocam como produtores 
culturais e não apenas fruidores, agrupando-se para produzir 
músicas, vídeos, danças, ou mesmo programas em rádios 
comunitárias. (DAYRELL, 2007, p.1109) 

  

 Os espaços de lazer e diversão dos jovens constroem uma condição de sociabilidade, 

ligado ao fato das amizades e relações construídas por eles. Se socializar, ir em festas, bares, 

reuniões, cinema, e até mesmo dentro da escola é possível construir relações de socialização, 

isso se relaciona ao fato da pretensão de ter um “eu” distintivo dos outros, a juventude busca 

um singular, um “eu” adulto, que busca uma identidade para um futuro adulto. Em meios aos 

grupos que são divididos na escola, é possível perceber a construção de semelhanças e 

divergências, mas que pretendem ser dialogadas naquele grupo específico. Nesse sentido, 

Dayrell nos cita que os encontros destes “grupos juvenis” ocorrem em momentos de intervalo 

de obrigações, no meio do fluxo do cotidiano: 

O movimento também está presente na própria relação com o tempo 
e o espaço. A sociabilidade tende a ocorrer em um fluxo cotidiano, 
seja no intervalo entre as “obrigações”, o ir-e-vir da escola ou do 
trabalho, seja nos tempos livres e de lazer, na deambulação pelo 
bairro ou pela cidade. Mas, também, pode ocorrer no interior das 
instituições, seja no trabalho ou na escola, na invenção de espaços e 
tempos intersticiais, recriando um momento próprio de expressão da 
condição juvenil nos determinismos estruturais. Enfim, podemos 
afirmar que a sociabilidade, para os jovens, parece responder às suas 
necessidades de comunicação, de solidariedade, de democracia, de 
autonomia, de trocas afetivas e, principalmente, de identidade. 
(DAYRELL, 2007, p.1111) 

 

 Chegamos a ponto essencial: as necessidades de comunicação, solidariedade e 

democracia dos grupos, bem como a autonomia e troca afetivas, apresentadas por Dayrell, nos 

proporciona uma questão chave para este trabalho: a juventude escolar atual têm 

demonstrado um nível de organização de sociabilidade. Sendo mais claro, os alunos de ensino 
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médio das escolas públicas que pretendo apresentar nos aponta um bom nível de organização 

e discussão entre eles, visto que a maioria dos alunos que participaram das ocupações 

escolares em 2016, na cidade de Ituiutaba, além da ocupação, proporcionaram atividades 

coletivas que visavam diversas culturas presentes ente eles.  

 

A sociedade contemporânea vive conectada à mídia, o que acarreta 
uma mudança considerável na velocidade da propagação da 
informação, da mesma forma que colabora para a criação de 
ambientes virtuais e de um novo espaço de comunicação.(LEVY, 
1999, p.11). 

 

 Como o autor Levy nos apresenta, a criação de ambientes virtuais é um ponto 

importante para a propagação da informação, visto que a facilidade e rapidez da comunicação 

entre as pessoas se torna um ponto forte. E é neste ambiente que pretendemos construir um 

diálogo acerca dos novos movimentos sociais estudantis, marcados pelas organizações em um 

ambiente digital, por meio da principal rede social utilizada no Brasil atualmente, o Facebook; 

para construir um argumento sólido, pretendemos apresentar algumas pesquisas que 

confirmam o Facebook como a rede social mais utilizada no Brasil.  

 

2. Tecnologias Virtuais: O Facebook e as páginas virtuais à favor da juventude estudantil 

 Movimentos estudantis por todo o Brasil se manifestaram contra a PEC 241, em 

meados de outubro a dezembro de 2016, se opondo ao Projeto de Lei Federal que pretendia a 

reforma do ensino médio. Vários alunos se organizaram e ocuparam as escolas em forma de 

protesto, questionando as reformas propostas pelo governo e planejando atividades durante 

as ocupações. Em Ituiutaba-MG, duas escolas se destacaram pelas ocupações estudantis: A 

Escola Estadual Tonico Franco, e a Escola Estadual Governador Israel Pinheiro. Todas as duas 

são escolas públicas e estaduais, contando com um grande número de alunos. As ocupações 

eram divulgadas e propagadas em páginas virtuais criadas no Facebook, cada escola possuiu 

sua página específica, e contava com administradores que postavam fotografias, cronogramas 

e resultados das ações e atividades ocorridas nas ocupações.  

Símbolo e principal florão do ciberespaço, a Internet é um dos mais 
fantásticos exemplos de construção cooperativa internacional, a 
expressão técnica de um movimento que começou por baixo, 
constantemente alimentado por uma multiplicidade de iniciativas 
locais. Assim como a correspondência entre indivíduos fizera surgir o 
"verdadeiro" uso do correio, o movimento social que acabo de 
mencionar inventa provavelmente o "verdadeiro" uso da rede 
telefônica e do computador pessoal: o ciberespaço como prática de 
comunicação interativa, recíproca, comunitária e intercomunitária, o 
ciberespaço como horizonte de mundo virtual vivo, heterogêneo e 
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intotalizável no qual cada ser humano pode participar e contribuir. 
(LEVY, 1999, p.131). 

  

 Um mundo virtual vivo, em que cada ser humano pode participar e contribuir, este é 

um dos principais pontos das redes sociais, essencialmente o Facebook. Nele as espaços são 

ocupados simultaneamente, criando um ambiente em que cada um pode dar a sua opinião, 

interagir, gerar reciprocidade ou debate, além de poder compartilhar imagens e textos que se 

adequam ao pensamento pessoal de cada indivíduo. E é nesse sentido que vamos analisar 

duas páginas criadas especificamente para tratar das ocupações escolares em 2016, na cidade 

de Ituiutaba-MG; é necessário entender a importância destes movimentos estudantis, que 

contaram com o grande apoio de parte da sociedade. 

 Como já afirmei anteriormente, a decisão para a análise dessas duas ocupações 

escolares se obteve pelo fato do grande número de adeptos. No entanto devemos ressaltar 

que nem todos os alunos da escola apoiavam as manifestação, o número de ocupantes não 

resumia todos ou quase a totalidade de alunos matriculados, mas é preciso ressaltar que 

ambas as escolas com seus alunos e adeptos ocupados conseguiram se organizar e manter a 

manifestação por um considerável prazo de tempo. Dayrell nos cita em seu texto, que as 

práticas culturais juvenis não são homogêneas, e se desenrolam por meio de como as 

coletividades conseguem processar:  

“Ao mesmo tempo, é preciso enfatizar que as práticas culturais 
juvenis não são homogêneas e se orientam conforme os objetivos 
que as coletividades juvenis são capazes de processar, num contexto 
de múltiplas influências externas e interesses produzidos no interior 
de cada agrupamento específico. Em torno do mesmo estilo cultural 
podem ocorrer práticas de delinquência, intolerância e agressividade, 
assim como outras orientadas para a fruição saudável do tempo livre 
ou, ainda, para a mobilização cidadã em torno da realização de ações 
solidárias.” (DAYRELL, 2007, p.1110) 

 

 Como já foi dito anteriormente, a juventude escolar dos tempos atuais está conectada 

por meio dos smartphones e a internet. As redes sociais ocuparam um espaço considerável na 

vida dos jovens, e também dos adultos e crianças; isso pode ser comprovado por meio de 

pesquisas. Abaixo temos uma pesquisa realizada pela PBM (Pesquisa Brasileira de Mídia), 

realizada no ano de 2015:  
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128 

 A pesquisa acima demonstra números que apontam quais as redes sociais mais 

acessadas pelos brasileiros. Até o dado momento (2015), os brasileiros que utilizam redes 

sociais apontaram o Facebook como a rede social mais utilizada, a segunda rede de 

conversação Whatsapp, e em terceiro lugar a página de vídeos YouTube. Todas estas 

apresentam características de mídias sociais, pois necessitam de contas para utilização. 

  

 Cabe apresentar aqui também, o número de brasileiros que utilizam redes sociais, por 

meio de uma pesquisa realizada pelo IBGE, no ano de 2016:  

                                                             
128 Esta imagem está disponível na página: http://www.mgnpublicidade.com.br/?p=5880  
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  Esta pesquisa realizada pelo IBGE(2015), apresenta o número de brasileiros que 

possuem acesso à internet. No ano de 2015, cerca de 102 milhões de brasileiros obtinham 

contato com a internet, e creio que este número vêm crescendo com o passar dos anos. Vale 

ressaltar que as duas pesquisas se tratam do ano de 2015, assim podemos relacionar os 

números presentes nela: se cerca de 102 milhões possuíam acesso à internet, e 83% utilizavam 

o Facebook, o número de contas nesta rede social atingia a casa dos 84,660 milhões. Um 

número bastante elevado, que expressa como os brasileiros estão conectados pelas novas 

tecnologias. E o que estas pesquisas mostram em relação ao tema da nossa dissertação?  A 

juventude se mantém conectada à internet, e a partir dessa conexão, a organização de 

quaisquer tipos de manifestação se torna mais fácil, por meio da comunicação que as redes 

sociais possibilitam.  

 Compreendemos até o momento que as redes sociais facilitam a organização e 

comunicação entre os indivíduos, e a juventude escolar se encontra inserida neste meio. Um 

dos atrativos do Facebook é poder se tornar “amigo” de alguém e acompanhar o dia a dia 

daquela pessoa, mesmo que não haja nenhum tipo de contato individual. Geralmente, os 

alunos do ensino médio se encontram nessas redes sociais, e passam a acompanhar as 

atualizações e fotografias que aqueles indivíduos compartilham, e até mesmo fotografias 

retiradas na escola são compartilhadas em seus perfis. Mas como envolver organizações 

                                                             
129 Esta imagem está disponível na página: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/11/brasil-

supera-marca-de-100-milhoes-de-internautas-diz-ibge.html  
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estudantis com tecnologia? Existe algo que possa comprovar? E como a juventude está 

inserida nesse meio?  

 Nesse sentido, algumas páginas virtuais que foram criadas para divulgar as ocupações 

escolares que estamos apresentando. Foram escolhidas duas páginas até o momento, que tem 

ligação direta com as escolas ocupadas que escolhemos analisar mais acima. As páginas 

possuem o nome de: “Ituiutaba Ocupação E.E. Coronel Tonico Franco”, e “Ituiutaba Ocupação 

– Israel Pinheiro”. As páginas iniciais foram registradas por meio do “print”, e serão 

apresentadas a seguir:  

130 

 As duas imagens acima estão presentes na rede social Facebook, por meio da criação 

de determinados administradores da página. Não é possível detectar os autores da criação 

dessas páginas virtuais, no entanto com os conteúdos presentes em ambas, podemos 

investigar que pertence a um grupo de alunos; se por um lado a não identificação dos autores 

pode ser questionável, podemos evidenciar que estas páginas virtuais presentes no Facebook 

                                                             
130 As duas imagens estão contidas no meu registro pessoal. Também podem ser acessadas pelos 

seguintes links: https://www.facebook.com/pg/Ituiutaba-Ocupação-EE-Coronel-Tonico-Franco-

1816686545211096/about/?ref=page_internal e 

https://www.facebook.com/pg/ocupacaoisraelpinheiro/about/?ref=page_internal  
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não visam promover a imagem pessoal de nenhuma pessoas, pois os conteúdos são voltados 

para a divulgação e organização das ocupações.  

 É nesse fundamento que podemos evidenciar o envolvimento das novas organizações 

estudantis com a tecnologia. Pois a presença de fotografias, murais e cronogramas dos 

acontecimentos nas escolas nos permitem destacar a organização que os jovens estudantes 

exerciam naqueles período de ocupação. Abaixo, destacamos uma imagem que contêm os 

acontecimentos e atividades previstas para mais um dia da ocupação:  

 

 A imagem acima está presente na página “Ocupação Ituiutaba – Israel Pinheiro”, e nela 

contém o roteiro de atividades pretendidas a serem desenvolvidas. Como já disse 

anteriormente, a participação dos alunos e professores da UFU – Pontal foi bastante 

considerável, no roteiro acima percebemos a presença de uma das professoras da UFU, 

ministrando uma aula de literatura e resistência, com a duração de 1 hora e 30 minutos. No 

período da tarde também há a participação de uma professora de geografia e um professor de 

geopolítica. Também é destacável a aula de yoga, bem como os dois períodos para lanche, e 

também o mutirão para a limpeza da escola. 

 É de extrema importância destacar a importância destas duas páginas virtuais, bem 

como o objetivo de cada uma, que vai além de informar os conteúdos e programações da 

ocupação, mas também serve como uma conscientização que alcança diversos indivíduos, 

aqueles que possuem redes sociais.  

3. Considerações Finais 

 A partir de algumas reflexões acerca da juventude atual, foi possível perceber como a 

tecnologia faz parte do cotidiano desses jovens que ocupam as mesas e cadeiras de uma 



501 
 

escola pública, no ensino médio. Nesse sentido, podemos compreender a facilidade dos alunos 

com relação à comunicação e organização entre eles, pois a maioria possui contato por meio 

das redes sociais e aplicativos de comunicação. Os interesses pessoais e coletivos se misturam 

nestas redes sociais, propondo uma grande rede de comunicação e organização, e é a partir 

daí que as páginas virtuais se tornam pra importante para a difusão de um movimento social, 

seja ele de qualquer vertente.  

 As ocupações escolares ocorridas no Brasil em 2016 nos proporcionou um grande 

movimento estudantil, que era independente em cada escola e em cada cidade. As ocupações 

demonstraram um caráter organizacional por parte dos estudantes, que se comprometeram 

em fazer das ocupações mais do que um movimento social, mas sim um movimento de 

conscientização dos próprios alunos juntamente com os professores, e diversas esferas da 

sociedade. A conscientização de que os estudantes têm condição de se posicionar em um 

momento político conturbado, demonstrando eficácia e organização nas atividades 

promovidas durante os dias ocupados.  

 As redes sociais demonstraram importância no desenvolvimento das atividades, bem 

como na divulgação e convite para as próximas atividades que o grupo de alunos ocupados 

pretendiam desenvolver. O Facebook se tornou uma ferramenta essencial durante as 

ocupações escolares, pois foram nas páginas virtuais que cada movimento de ocupação 

divulgou e promoveu a consolidação das organizações. Os alunos que participaram dos 

movimentos de ocupação da Escola “Tonico Franco” e da Escola “Israel Pinheiro” em Ituiutaba, 

demonstraram possuir maturidade para encarar os fatos e realidades que o movimento exigia 

naquele momento. A participação dos professores, da direção da escola, e até mesmo da 

comunidade, como pais dos alunos, estudantes universitários e simpatizantes das ocupações 

foi essencial para as atividades obterem êxito.  

 É importante esclarecer alguns pontos: tratar sobre internet e redes sociais ainda é 

uma questão difícil, pois estamos vivenciando a cada dia que passa o surgimento de novos 

aplicativos, sites, ou até mesmo redes sociais que podem ou não crescer, e até mesmo fazer 

um sucesso estrondoso como o Facebook. Tratar sobre tecnologia e redes sociais na 

atualidade nos remete a pensar no presente, no hoje, que se transforma a cada minuto; uma 

postagem pode estar disponível para os usuários por um tempo indeterminado, pois a 

liberdade de se postar e apagar quaisquer conteúdo nos torna refém de uma pessoa ou um 

grupo de pessoas que organizam uma página virtual, ou um grupo virtual.  
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 Produzir um trabalho que relacione juventude com tecnologia é árduo, pois são dois 

temas que sofrem mudanças diariamente. A juventude no sentido de buscar uma identidade, 

de estar unido à pessoas ou práticas que lhe encaixem melhor, de estar ligado as novas 

tecnologias e à internet diariamente, promove uma busca constante por se tornar alguém ou o 

adulto que um dia virá a ser, e os gostos práticas pessoais podem mudam a cada momento, 

porque a juventude está sujeita a isso. E pelo mesmo lado a tecnologia atual está sujeita às 

mudanças que a sociedade passa, as exigências se tornam maiores a cada medida que o que é 

alcançável se torna retrógrado.  

 A sociedade atual, bem como a juventude que está inserida nela, exige das novas 

tecnologias várias mudanças que se encaixem melhor ao cotidiano. Portanto, é possível 

estabelecer mais relações entre tecnologia e juventude, em como as duas se relacionam até 

mesmo no cotidiano em sala de aula, de se pensar como unir a relação entre os dois pontos, 

porém este é um trabalho para outro momento.  
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1  INTRODUÇÃO  

 

     Uma significativa problematização sobre políticas educacionais e reformas de 

ensino tem sido abordadas pela literatura e discutem os impactos da globalização 

econômica e da hegemonia política do neoliberalismo sobre a educação brasileira e 

alinham as transformações em curso no campo educacional e trabalho docente à 

emergência no pós-guerra de uma nova ordem econômica internacional que altera 

profundamente os processos econômicos e as relações de trabalho. Dessa forma 

apresenta-se nesse estudo o contexto das reformas educacionais implementadas na 

educação básica, a partir dos anos 1990, com centralidade na análise dos impactos da 

Avaliação de Desempenho (ADI) enquanto política regulatória do governo Mineiro 

sobre o trabalho docente na rede estadual de Uberlândia/MG, a partir do ano de 2003.  

      Esse processo de Avaliação de Desempenho Individual foi implementado 

pelo Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, em 2003, como uma das ações da 

Reforma Gerencial do governo de Minas Gerais, chamada Choque de Gestão. O 

presente estudo teve como objeto de análise a seguinte questão: Considerando que as 
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condições estruturais de trabalho docente encontram-se inseridas na lógica neoliberal, 

como se apresentam tais condições de trabalho na cidade de Uberlândia (MG) a partir 

da implementação da Avaliação de Desempenho Individual (ADI) em 2003, aplicada 

aos docentes da rede estadual mineira. 

     A partir disto foram problematizadas questões inerentes às mudanças nas 

condições dos trabalhadores docentes envolvidos, de forma direta ou indireta, no 

processo de reforma educacional no cenário de mundialização do capital. O estudo 

consistiu em analisar os impactos da Avaliação de Desempenho Individual (ADI) 

enquanto política regulatória do governo Aécio Neves sobre o trabalho docente na rede 

pública Mineira, a partir do ano de 2003, ou seja, como as estratégias de controle do 

trabalho afetam a categoria docente e sob quais condições trabalham atualmente. Parte-

se do pressuposto que, a partir das reformas educacionais implementadas a partir dos 

anos 1990 houve um acelerado processo de precarização e intensificação do trabalho 

docente que, ligado aos novos modelos de regulação educativa impõem um rígido 

monitoramento sobre os resultados, a saber: a Avaliação de Desempenho Individual 

(ADI), traduzindo-se no controle sobre a organização e os processos de trabalho.  

         Desse modo, busca-se contextualizar a reestruturação da educação e do 

trabalho docente em âmbito nacional, diante de um cenário de mundialização do capital, 

face às reformas educacionais ocorridas, a partir dos 1990, e em desenvolvimento. 

Tendo em vista o objetivo geral prescrito, os objetivos específicos são os seguintes: 

Compreender o processo de Reestruturação da educação e verificar sua relação com as 

mudanças no trabalho dos docentes no mundo contemporâneo, teorizar e contextualizar 

historicamente a Reestruturação da educação e do trabalho docente no âmbito brasileiro 

relacionando-os com as reformas educacionais dos anos 1990 e as políticas de controle 

implementadas em Minas Gerais, a partir de 2003 e verificar os impactos da Avaliação 

de Desempenho (ADI) no trabalho dos professores da Rede Estadual Mineira face às 

reformas educacionais de Minas Gerais, a partir de 2003. 

  O docente tem se subordinado ao aumento de atividades em razão de práticas 

administrativas controladoras que figuram com o aumento da sua jornada de trabalho e 

a diminuição da autonomia docente. Todos esses fatores apontam as precárias condições 

de trabalho docente e o consequente enfraquecimento da categoria.  

 Estabeleceu-se, como hipótese inicial, que as modificações advindas das 

reformas educacionais, ocorridas nos últimos anos, têm conduzido à precarização e à 
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intensificação do trabalho docente gerando o adoecimento profissional na rede estadual 

mineira.  

 

1.1 OBJETIVOS 

O presente artigo tem como objetivo problematizar e analisar os impactos da 

Avaliação de Desempenho Individual (ADI) enquanto política regulatória do governo 

Aécio Neves sobre o trabalho docente na rede pública mineira, a partir do ano de 2003, 

ou seja, como as estratégias de controle do trabalho afetam a categoria docente e sob 

quais condições trabalham atualmente. 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O TRABALHO NO CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

CAPITALISTA CONTEMPORÂNEA 

 

   As modificações na produção capitalista estão associadas ao universo da 

produção e ao mundo do trabalho, visto da seguinte forma: “Processo entre o homem e 

a natureza, um processo em que o homem media, regula e controla seu metabolismo 

com a natureza [...]. Ao atuar, por meio desse movimento [...], ele modifica a sua 

própria natureza” (MARX, 2004, p. 36). Nesse sentido, o trabalho é entendido como 

resultado de um movimento dialético, atividade vital, concreta que cria coisas úteis, mas 

também com uma dimensão abstrata: fonte de riqueza e de miséria humana.  

          Segundo Antunes (2005), desde o mundo antigo, o trabalho vem sendo 

compreendido por meio das contradições de expressão de vida e degradação, criação e 

infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão.  

De acordo com Braverman (1980), o trabalho é visto como um projeto em que o 

homem se altera e altera o mundo. Para Antunes (2006), o trabalho é voltado para a 

formação do ser social e a compreensão do processo de humanização e libertação. Nos 

moldes capitalistas, o trabalho adquire o significado de alienação, sendo visto como 

mercadoria. A força de trabalho se torna acumulação de capital, e as relações sociais se 

tornam exploração (BERNARDO, 1998). 

         Apesar das contradições, o trabalho humano é uma questão central da vida, 

porque nos diferencia das outras espécies, e por isso, torna-se um desafio dotar-lhe de 

sentido, para que a vida fora dele também o seja. Se por um lado, necessitamos do 
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trabalho humano, reconhecemos seu potencial emancipador, devemos também recusar o 

trabalho que explora, aliena e infelicita o ser social (ANTUNES, 2005). Isto implica 

recusar todo o trabalho que explora, aliena e infelicita o ser social.   

A luta pelo direito ao trabalho não é nova. Tem-se a impressão que o trabalho é 

criação do capitalismo. Por isso, para se compreender o trabalho enquanto conceito e 

enquanto processo, torna-se importante compreender também capital e capitalismo, 

termos muitas vezes utilizados enquanto sinônimos. 

Nesse sentido, Mészáros (2002) defende que o capitalismo é uma das formas de 

realização do capital. O capital é anterior ao capitalismo, mas é também o seu resultado. 

Desse modo, Capital se estrutura no tripé: capital, trabalho e Estado, sendo os dois 

últimos subordinados ao primeiro. O capitalismo foi que mais agiu no sentido de 

libertar as forças intelectuais da humanidade e usar suas expressões artísticas e 

científicas como forças produtivas, como mercadorias. Seu objetivo nesta empreitada 

foi ao abstrair esse conhecimento do homem, o negou à humanidade, restringiu o acesso 

ao saber. 

          As contradições constatadas entre o avanço tecnológico e a miserabilidade 

crescente dos trabalhadores tomam como referência a expansão da maquinaria industrial 

e a elevação da obtenção de mais-valia absoluta e relativa, estratégias legitimadas por 

uma acumulação crescente e incontrolável do capital, independente do custo social que 

esta ação signifique. (LUCENA, 2011, p. 92). Desse modo, ao ser separado a 

ferramenta se converte em máquina, meios de produção do capital. “As relações 

inerentes ao trabalho, à ciência e à formação dos trabalhadores são percebidas através 

das transformações oriundas do modo de produção capitalista e seus desdobramentos.” 

(LUCENA, 2011, p. 102).  

As lutas de classes se aceleram, conforme se agudizam e explicitam as suas 

contradições, pois são irreconciliáveis quando percebidas na sua totalidade. E completa: 

“O mundo do trabalho implica em uma relação dialética e contraditória entre a 

formação humana, as ações econômicas, políticas e culturais do seu tempo.” (LUCENA, 

2011, p. 104). Por ser a contradição da sua contradição, o capitalismo está sempre em 

crise. Os economistas defendem como ciclos econômicos de expansão e retração do 

mercado. Temos como ponto de vista que essas crises são justamente os seus defeitos 

estruturais em garantir a sua expansão baseado num consumo que não tem como ser 

previsto ou controlado, por isso, necessita do trabalho, onde encontra espaço de 

dominação, controle e subjugação do humano. 
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Desde o advento do capitalismo, várias foram as estratégias de extração da mais-

valia a partir da sua organização. No início do século passado, o modelo de gestão foi 

baseado na organização e controle dos tempos e movimentos do processo de trabalho. 

Os trabalhadores eram organizados por especialidade, a partir do que ficou conhecido 

como administração científica.  

Nesse contexto o trabalho foi racionalizado de modo a aumentar a 

produtividade. A indústria automotiva inovou esse modelo trazendo para o universo da 

fábrica a esteira rolante, otimizando-se o processo e separando definitivamente a 

concepção da execução do trabalho.  

Na corrida do capitalista em aumentar a produção da mais valia, reduzindo o 

tempo de trabalho necessário, barateando a mercadoria para que esteja em nível de 

concorrência com os demais capitalista, são introduzidas mudanças tanto na 

organização do trabalho, como nos meios e condições nas quais ele se realiza. Portanto, 

ao introduzir uma mudança no processo, o capitalista tem a oportunidade de apropriar-

se mais do trabalho do que outros capitalistas que ainda não o fizeram, mas à medida 

que essas inovações se generalizam, a corrida continua.  

 

2.2 A REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO E O CONTROLE DO 

TRABALHO DOCENTE NO ESTADO DE MINAS GERAIS  

 Paralelamente à Reforma do Estado, no Brasil, houve o início do processo de 

reestruturação na esfera educacional. Nesse cenário de grandes transformações no 

campo educacional surgem as reformas educacionais que podem ser analisadas a partir 

do cenário macro de reestruturação produtiva, trazendo impactos aos professores e 

alunos através da implementação de diversos programas e políticas voltados à educação 

básica.  

         A educação passa a incorporar o ideário neoliberal através das políticas 

educacionais empreendidas pelo Estado, comprometida com a mercantilização. Segundo 

Oliveira (2010) as reformas educacionais iniciados nos anos 1990 na América Latina 

buscaram a adequação dos sistemas de ensino ao processo de reestruturação produtiva e 

de nova configuração do papel do Estado.  

         No caso específico das políticas educacionais implementadas em Minas 

Gerais, tais  políticas são pautadas na racionalidade gerencial, tendo como ação 

estratégica o rígido controle do sobre o trabalho docente. Diante disto, o trabalho 

docente vem sofrendo mudanças nas suas condições de trabalho e na organização 
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escolar  por meio do enfrentamento de vários problemas,tais como: baixos salários, 

desvalorização profissional,  a falta de autonomia, problemas ligados à competitividade 

com os seus pares, estresse, sobrecarga de trabalho, rígido controle e a intensificação do 

trabalho.  

         Desde a década de 1990, as políticas para a Educação Básica no Brasil 

introduzem formas de controle e intensificação do trabalho docente que tomam a 

subjetividade das professoras e as emoções no ensino (HARGREAVES, 1998). Pensar a 

atuação docente na atualidade remete à relação entre escola e sociedade. Estudos que 

discutem as reformas educacionais são unânimes em vincular as transformações no 

campo educacional e no trabalho docente à emergência, no pós-guerra, de uma nova 

ordem econômica internacional. Sob o impacto da revolução científica e tecnológica 

essa ordem vem alterando profundamente os processos econômicos e as relações de 

trabalho.  

           Ao final dos anos 1980, a economia brasileira foi assolada pela escalada 

inflacionária que chegou perto da hiperinflação. Na tentativa de combater a crise 

financeira, o governo brasileiro procurava estabilizar a inflação. A crise econômica da 

década de 1990 trouxe danos ao campo social, político e econômico, com grandes 

consequências para o segmento educacional. Dessa forma, para reestruturar a economia 

na década de 90, o Brasil torna-se mais dependente do mercado internacional, 

aumentando o número de privatização das empresas estatais. 

Nesse cenário, nos anos 1990, o Brasil adaptou-se ao modelo neoliberal, após a 

eleição de Fernando Collor, que implementara um projeto de modernização econômica 

e industrial por meio de um processo de competitividade com base na abertura de 

mercado. Durante o governo Collor de Mello houve a implantação de planos 

econômicos com objetivo de estabilizar a inflação melhorando a economia do país.  

Dentre as inúmeras tentativas com planos econômicos durante os governos da 

década de 1990, o Plano Real paralisou o processo inflacionário do país, embora o 

crescimento econômico ainda se mantenha estagnado. Com isto, levou-se, às escolas, a 

produção mercantil, influenciando vários níveis de educação. Tem-se que “[...] o 

processo resultante de uma nova fase de reestruturação capitalista é marcado por 

políticas de centralização, diferenciação e diversificação institucional e, especialmente, 

de privatização da esfera pública” (DOURADO; PARO, 2001, p. 236).  

A partir de 1995 as reformas educacionais adquiriram força e várias iniciativas 

foram constatadas. No governo de Fernando Henrique Cardoso, houve a criação do 
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Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) no ano de 1995, pelo 

Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que encaminhou diversas medidas de 

reestruturação da máquina do Estado, como na educação, que passara por várias 

modificações.   

Dessa forma, as reformas educativas que tencionam adequar o sistema 

educacional à reestruturação produtiva e aos rumos do Estado reafirmam a centralidade 

da formação desses profissionais. 

As reformas educacionais mundiais e as brasileiras apresentam a “tentativa de 

melhorar as economias nacionais pelo fortalecimento dos laços entre escolarização, 

trabalho, produtividade, serviços e mercados sendo vista pelos governantes como uma 

possibilidade de ingresso no mercado capitalista mundial” (AZEVEDO, 2004, p. 7-8). 

 Conforme Alves (2006) tal quadro de reformas desencadeou uma difusão dos 

pensamentos neoliberais, com o Estado assumindo um novo papel frente ao contexto de 

globalização econômica. O Brasil iniciou então uma Reforma de Estado com um 

modelo de administração pública gerencial com base nos moldes da iniciativa privada, 

para melhorar a prestação dos públicos.  

 Para se adequar ao cenário mundial, o Brasil reformulou esferas do governo, o 

que atingiu a educação. A escola sofreu mudanças por meio das políticas educacionais, 

o que obrigou os profissionais da área a se ajustarem às formas de gestão escolar, à 

organização do ensino e às exigências sobre sua atuação profissional (BRITO, 2008).  

Nesse sentido, a educação enquanto uma prática social apresenta alguns 

problemas devido à inadequação das políticas educativas que encontram-se em ação. As 

mudanças sociais em curso trazem novas demandas de formação e de conhecimento. 

Tais mudanças impressas pela doutrina neoliberal geram desigualdades, atingindo os 

processos de produção do conhecimento científico e, por sua vez, gerando modificações 

nas práticas sociais. 

Com vistas a acompanhar as tendências neoliberais mundiais, o governo de 

Fernando Henrique Cardoso criou o Planejamento Político-Estratégico do Ministério de 

Educação e Cultura (MEC) para orientar as reformas educacionais (SILVA JÚNIOR, 

2002). Iniciou-se então uma ampla reforma educacional, desde a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, em 20 de dezembro de 1996 

(BRASIL, 1996). 

 Assim, surgiram as denominadas “reformas educacionais” dos anos 1990, sob a 

perspectiva de projetar as políticas educacionais nos moldes do neoliberalismo. A 
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educação passou a ser inserida num contexto de empregabilidade, com a noção de 

equidade, e não mais de igualdade (GENTILI, 1996).  

No cenário de reforma educacional, os indicadores que sinalizaram a 

intencionalidade e implementação de mudanças foram, a seguir: a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação de 1996; as ações do MEC – mudanças curriculares e organização 

geral da escola (Parâmetros Curriculares Nacionais e o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica); as Diretrizes Curriculares Nacionais; as políticas de financiamento 

(Fundos Nacionais de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Educação Básica - 

FUNDEF e FUNDEB); entre outros. Essas diretrizes vieram para regulamentar a 

formação de professores na Educação Básica.   

Conforme Silva (2007) o eixo da formação docente passa a ser o que e o como 

ensinar, privilegiando as dimensões técnica e praticista do trabalho docente e 

proporcionando uma reprodução maciça de profissionais exclusivos para o mercado de 

trabalho.  

Ainda por meio da LDB houve a institucionalização da municipalização do 

ensino, o aumento das atividades dos docentes, nas quais os professores passam a se 

envolver também com questões ligadas ao ensino-aprendizagem e às atividades de 

gestão, planejamento, assistência e acompanhamento e integração escola-família-

comunidade.  

Frente ao contexto de reformas educacionais, Minas Gerais teve sua primeira 

iniciativa dentro do discurso da modernização, denominado por Marques (2000) de 

“tempo da democratização”. Nesse percurso, durante o governo de Hélio Garcia (1984-

1986) o trabalho docente foi levado à polivalência. Foi ainda criada a gratificação de 

incentivo à docência e a progressão horizontal, tais medidas foram adotadas com vistas 

à redução do número de funcionários da Secretaria de Educação (MARQUES, 2000). 

Na sequência, no governo de Newton Cardoso em 1987, ocorreu o período de 

“modernização e racionalização do estado”, com redução de gastos relacionados aos 

recursos humanos na área educacional e, consequentemente, um aumento do trabalho do 

profissional da educação, que passou a acumular tarefas (MARQUES, 2000).  

A reforma educacional tem uma de suas raízes na Conferência Mundial de 

Educação para Todos, que aconteceu em Jomtien, Tailândia, de 05 a 09 de março de 

1990. Ela foi a tentativa de orientação para as reformas educacionais dos países mais 

pobres e populosos do mundo: a educação para a equidade social o que resultou o Plano 

Decenal de Educação para Todos (1993-2003).  
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Dessa forma, os países participantes firmaram o compromisso de universalizar o 

ensino fundamental no prazo de dez anos.  Face a esse compromisso as reformas 

educacionais concentraram-se na educação básica com objetivo de atender à demanda 

do mercado de trabalho com força de trabalho qualificada voltando-se principalmente 

para questões relacionadas a financiamento, controle e gestão da educação escolar 

(GENTILI, 1996). 

Esse plano traçou os rumos da educação nos nove países classificados como E-9 

(piores indicadores educacionais do mundo): Brasil, Bangladesh, China, Egito, Índia, 

Indonésia, México, Nigéria e Paquistão (UNESCO, 1998).  

Sob o governo de Hélio Garcia nos anos de 1991-1994 em Minas Gerais, 

desenvolveu-se reformas voltadas para conceitos neoliberais com a criação de 

programas voltados à qualidade. Os programas acompanharam as tendências mundiais e 

nacionais, atuando na autonomia dos professores e da direção escolar; pretende-se 

aumentar as responsabilidades das escolas, com capacitação de professores, avaliação 

de desempenho e municipalização (AUGUSTO; MELO, 2004).  

Após o governo de Itamar Franco (1999-2003) o governador Aécio Neves, no 

período de 2003 a 2006, focalizou-se a reforma administrativa em Minas Gerais com a 

implantação do Choque de Gestão – que apresentava como foco principal solucionar os 

problemas financeiros e resgatar a modernização do estado de Minas Gerais no contexto 

nacional e mundial (VILHENA et al., 2006).    

 

2.3 O CHOQUE DE GESTÃO NO GOVERNO DE AÉCIO NEVES (2003-2006) 

No ano de 2003, o governo Mineiro deu início a um processo de grandes 

mudanças nos diversos setores públicos do estado, por meio da implantação e previsão 

de vários programas com objetivo de dotar a administração pública de eficiência e 

efetividade nos serviços prestados. Nesse processo houve a  implementação do Choque 

de Gestão – como programa de governo no estado de Minas Gerais na gestão o 

governador Aécio Neves. 

O ideário da Reforma do Estado surge, em âmbito mundial, no final dos anos 

1970 e início dos anos 1980, como resposta às dificuldades pelas quais vinha passando 

o Estado de Bem-Estar Social em “atender com eficiência a sobrecarga de demandas a 

ele dirigidas, sobretudo na área social” (BRASIL, 1995). Esse movimento buscou o 

redimensionamento do Estado, propondo mudanças institucionais que agregariam 

mecanismos do mercado ao setor público.  
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Desse modo, o Choque de Gestão, criado pelo Governo de Minas Gerais, surgiu 

como uma proposta que permitiu a reformulação da gestão estadual, em especial o 

comportamento da máquina administrativa, mediante novos valores e princípios, a fim 

de se obter uma nova cultura comportamental do setor público mineiro, voltado para o 

desenvolvimento da sociedade, dentro de padrões éticos e de critérios objetivos para se 

avaliar o desempenho dos resultados das ações governamentais. Assim, temos que seus 

resultados e metas são essenciais para o êxito da Administração (VILHENA et al., 

2006). A pretensão era de eliminar as pendências financeiras e resgatar a modernização 

de Minas Gerais. 

Esse programa veio com a proposta de modernização da administração, a 

racionalização dos gastos, a avaliação e o monitoramento das ações e resultados das 

intervenções realizadas pelo governo, sob a alegação de haver uma grave crise fiscal e 

administrativa deixada pelo governador Itamar Franco, no período de 1998 a 2002 

(MINAS GERAIS, 2011).   

O Choque de Gestão assentou-se em dois pilares, os quais sejam: o ajuste fiscal 

e os resultados de desenvolvimento visando sanar a grave crise fiscal, como destacado 

abaixo. Minas Gerais apresentava um grave quadro fiscal, que impedia a captação de 

fundos decorrentes de repasse do governo federal e da obtenção de créditos 

internacionais, o que implicava na falta de recursos para custear as despesas, inclusive 

para o regular e tempestivo pagamento da folha de servidores estaduais, o que 

dificultava a provisão de serviços públicos de qualidade. Era urgente reverter o déficit 

orçamentário do Governo, mediante medidas duras de redução de despesa e aumento de 

arrecadação (MINAS GERAIS, 2013). 

Face a este cenário, o surgimento do Choque de Gestão aconteceu num contexto 

que se demandava firme ajuste fiscal e adaptações na administração pública que 

contribuíssem para uma gestão moderna e capaz de entregar resultados para a 

população. Com efeito, a expressão “Choque de Gestão” remete a um impacto 

significativo, ao sintetizar uma ideia-força relacionada à necessidade iminente de se 

lograr uma melhoria da gestão pública mineira naquele momento (MINAS GERAIS, 

2013). 

Desse modo, algumas ferramentas de gestão ganham especial relevância para as 

organizações públicas, dentre elas o Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) 

e a Avaliação de Desempenho Individual, conforme art. 9º da Resolução Seplag nº 31 

de 29 de agosto de 2007 (MINAS GERAIS, 2007b): O processo de ADI é formalizado 
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por meio dos formulários I - Plano de Gestão de Desempenho Individual – PGDI onde 

contempla as atividades definidas com chefia imediata e servidor; e II - Termo de 

Avaliação que é preenchido após o processo de avaliação com as respectivas notas 

atribuídas, de acordo com o art. 8º do Decreto 44.559/2007 (MINAS GERAIS, 2007a). 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) foi escolhida para 

“gerenciar” a aplicação do programa, cuja ênfase recai no corte de despesas e 

investimento do Estado; redução de direitos sociais, dentre outros, não apenas no 

primeiro momento – Choque de Gestão (elemento central desse trabalho), mas ao longo 

dos outros dois momentos (Estado para Resultados e Gestão para a Cidadania), com a 

função de coordenar as ações racionais do Governo visando a conquista de resultados, a 

partir da integração sistêmica dos órgãos governamentais. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa norteada pelo estudo bibliográfico que 

envolveu a discussão sobre a temática do capitalismo, inserida no conceito histórico da 

reestruturação produtiva do mundo do trabalho frente à reconfiguração do cenário 

político mundial. Foram recuperados ainda artigos e livros de referência que discutem o 

trabalho docente, mais especificamente a partir da década de 1990, quando são 

evidenciadas mudanças no mundo do trabalho.  

O presente estudo foi realizado junto ao Sindicato Único dos Trabalhadores em 

Educação- Sind-UTE com dirigentes e docentes atuantes na Rede Estadual de Ensino de 

Uberlândia (REE). O trabalho também envolveu a análise de documentos oficiais, tais 

como: Constituição Federal de 1988, Constituição do estado de Minas Gerais de 1989, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/1996, Legislação que institui a 

carreira dos profissionais de Educação Básica do estado de Minas Gerais, Resoluções 

estaduais, Diretrizes do MEC como o Plano Nacional de Educação(PNE/2014), Leis 

complementares e decretos estaduais, Legislações do âmbito estadual que regulamentam 

Avaliação de Desempenho Individual (ADI) e perpassou a análise da documentação de 

entidades classistas, tais como os documentos pertencentes ao SIND-UTE: Estatuto do 

sindicato, manuais de orientações ao servidor filiado, relatórios de reuniões com o 

governo; dentre outros. 

  Também foram coletados dados por meio de entrevistas, de caráter qualitativo, 

junto ao Sind-UTE - subsede Uberlândia com o objetivo de ilustrar com as falas dos 

entrevistados algumas de suas percepções sobre as implicações das novas mudanças 
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implementadas na gestão e controle do trabalho docente e entender a atual organização 

do trabalho docente. 

   A coleta de dados deu-se através das entrevistas por meio de questionários  

semiestruturados contendo questões mistas aplicadas a dois dirigentes do Sindicato 

Único dos trabalhadores em educação de Minas Gerais de Uberlândia( SIND-UTE) na 

cidade de Uberlândia/MG e cinco docentes da rede estadual, atuantes no ensino 

fundamental, no primeiro semestre do ano de 2015. Em relação à escolha dos docentes 

participantes da pesquisa, houve uma seleção que se deu por meio de uma prévia 

definição, quer seja: trabalhar apenas com docentes lotados na Rede Estadual de Ensino 

e atuantes no ensino fundamental (1º ao 9º ano).  

 Em suma, o desenvolvimento dessa pesquisa foi estruturado em três momentos 

complementares e sucessivos, sendo inicialmente realizado o aprofundamento teórico 

acerca do tema, objetivando estabelecer o diálogo com autores da área ou afins para 

fundamentar o desenvolvimento do segundo momento da pesquisa, ou seja, a coleta de 

dados. Foi também realizada a análise, apresentação e interpretação geral dos dados, à 

luz do aprofundamento teórico realizado.  

 

4 RESULTADOS  

 Foi possível compreender que os profissionais docentes estão imersos num 

contexto de trabalho com tendência a um processo de conformação com o trabalho, 

entretanto, percebe-se que isto não tem sido facilmente aceito por estes profissionais,na 

medida que foram explicitadas várias iniciativas e movimentos contínuos de lutas contra 

os mandos do governo e por melhores condições de trabalho e salário.  

Dessa forma, frente às considerações tecidas pelos docentes participantes da 

pesquisa foi notória a desmotivação desses profissionais com a profissão dadas as suas 

condições atuais de trabalho e a carência de uma gama de incentivos,tais como: o 

pagamento do piso salarial nacional, plano de carreira compatível com a complexidade 

da atividade docente, a ausência de programas de qualificação profissional em serviço; 

dentre outros de igual importância. 

  O estudo foi consubstanciado na análise crítica de elementos imbricados nas 

condições laborais de trabalho como, por exemplo: controle do trabalho, precarização e 

intensificação do trabalho. Tal análise visou demonstrar as atuais configurações que 

adocência assume, a partir de demandas impostas pelo governo mineiro e como isso tem 

afetado a categoria docente. 
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 Foi realizada uma investigação da articulação entre Trabalho e Educação no 

contexto capitalista, com relevo às suas especificidades. Pôde-se, a partir daí, inferir que 

a docência perpassa a prática social, concreta e dinâmica, sofre diversas influências dos 

aspectos sociais, políticos e econômicos. Foram abordadas as implicações do 

capitalismo sobre o trabalho docente e suas consequências na autonomia e no controle 

do trabalho e pôde-se depreender que tais mudanças incidem diretamente no trabalho 

docente por meio do aumento de responsabilidades e tarefas ligadas à docência. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   Constatou-se com o presente, por meio da fala dos docentes, uma grande 

angústia, mas ao mesmo tempo, percebe-se persistência quanto ao enfrentamento do 

trabalho docente que se apresenta cada vez mais impositivo e controlado, alterando a 

estrutura de vida social docente com prejuízos a saúde física e mental daí decorrentes. 

 O trabalho docente revelou-se complexo enquanto profissão, que por si só já 

remete a enormes desafios tendo em vista as condições de trabalho com as quais 

atualmente se deparam em seu cotidiano escolar, e,principalmente, pelo fato de que a 

obtenção de resultados positivos na docência não depende apenas do seu próprio 

desempenho, pois pressupõe também a interação pessoal e profissional com seres 

humanos, no caso os discentes,atuando como agentes ativos no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 A partir da pesquisa foi possível constatar que a docência é um trabalho dotado 

de desafios e não pode ser analisada isoladamente das esferas social, política e 

econômica, pois está em constante articulação com estas esferas, que atualmente 

compõem e refletem na vida social dos indivíduos. 

  Além disto, as colocações dos docentes entrevistados revelam ainda que 

gostam do que fazem e pretendem fazer um bom trabalho, mas, devido às várias 

dificuldades enfrentadas como a necessidade de lecionar em mais de uma escola, a falta 

de tempo para o preparo de aulas, a falta de condições para executar suas tarefas com 

qualidade, além da sobrecarga de trabalho e a falta de incentivos salariais, por parte do 

governo, há uma grande desmotivação com a profissão docente.  A soma destes fatores 

trazem várias implicações na saúde dos docentes. 
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1 Introdução 

O meio rural está cada vez mais sucumbido aos padrões sociais e produtivos 

impostos pelos grandes centros urbanos. Valores que até então eram passados entre 

gerações estão sendo perdidos e a evasão do campo está cada vez mais crescente. Os 

agricultores familiares, antes produtores de subsistência ou abastecedores locais, 

acabaram por inserir-se nos mercados a partir da lógica das cadeias agroindustriais, 

subordinados como produtores de matérias primas para a agroindústria capitalista.  

Na contramão desse contexto, grupos de agricultores camponeses buscam 

alternativas para sobreviver e opor-se a essa lógica, a partir da produção e da 

comercialização cooperada com seus pares. O Centro de Incubação de 

Empreendimentos Populares Solidários (Cieps),  órgão da Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura (PROEXC), da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), assessora diversas 

iniciativas de inserção da produção familiar camponesa, trabalhando de maneira 

sustentável por meio de práticas agroecológicas.  

A missão do Cieps é assessorar, por meio da extensão, em indissociabilidade 

com o ensino e a pesquisa, coletivos populares que geram trabalho e renda a partir dos 

princípios da Economia Popular Solidária. O esforço desenvolvido no Cieps, relatado 

neste trabalho, é desenvolvido na intersecção do tripé acadêmico, de forma a apoiar a 

UFU no cumprimento de seu compromisso de ser "um bem público a serviço do Brasil". 

Além de os trabalhadores encontrarem na incubadora espaço para formação 

política e busca da emancipação coletiva, acompanhamento dos grupos e cursos buscam 

garantir a apropriação de conhecimentos de organização coletiva, autogestão, transição 

                                                             
133
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agroecológica, produção, agregação de valor e comercialização. O objetivo desse 

conjunto de ações é construir coletivamente condições para que os grupos conheçam e 

dialoguem com a sociedade, de forma que o trabalhador rural seja sociorreferenciado e 

reconhecido pelos trabalhadores urbanos, e permaneçam nos mercados em que estão 

inseridos de maneira sustentável, e sempre trabalhando de maneira solidária com seus 

pares e com os consumidores. 

Uma das ações nesse sentido foi a idealização e implantação de um curso de 

comercialização e mercados para as Organizações Produtivas Solidárias (OPS) de 

agricultores, como resultado parcial do projeto Núcleo de Estudos em Agroecologia e 

Produção Orgânica da Universidade Federal de Uberlândia (NEA/Cieps/UFU).  

Entendemos que é de fundamental importância a apreensão de conhecimentos 

relativos à comercialização e organização de mercados, para que os agricultores e seus 

companheiros consigam ocupar espaços de mercado que até então são cativos das 

grandes corporações. Pois se o trabalhador comercializar os seus produtos diretamente 

para o seu consumidor final, o mesmo poderá reter para si o sobrevalor gerado pelo seu 

trabalho, conseguindo a partir de então dar um passo na direção de quebrar os vínculos 

que o sistema impõe através da lógica tradicional de produção e comercialização.  

Para tanto, mostram-se fundamentais pesquisas relacionadas a gestão de 

organizações produtivas solidárias. Nas estruturas empresariais da economia de 

mercado, existem os executores das tarefas e os pensadores das mesmas. Os 

trabalhadores que executam as tarefas não são chamados a decidir o que será feito e 

nem a planejá-las. Mas, nas OPS, essa separação entre "quem planeja" e "quem 

executa" não pode existir, dado que todos são ao mesmo tempo os trabalhadores e os 

donos dos meios de produção. E a população atendida pelo Cieps possui carência de tais 

conhecimentos, uma vez que os mesmos estão à margem do conhecimento da academia. 

Assim, os trabalhadores precisam se apropriar desses conhecimentos e aprender sobre 

como praticar planejamento e autogestão.  

 Este trabalho tem como objetivo relatar o planejamento e a implantação do curso 

Comercialização e Mercados, uma ação de formação técnica e política voltada a 

produção e comercialização sociorrefenciada de produtores agroecológicos incubados 

pelo Cieps. Como objetivos específicos, buscar-se-á refletir sobre os limites e avanços 

da prática de ocupar mercados, a partir do acompanhamento dos resultados da Feirinha 

Solidária da UFU, em termos de retorno de geração de trabalho e renda, cooperação e 

relacionamento com a sociedade. 
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2 Procedimentos Metodológicos 

Metodologicamente, esta pesquisa pode ser descrita como de natureza aplicada e 

não experimental, pois tem como objetivo descrever a realidade de grupos, seus limites, 

desafios e possibilidades. Como método de procedimento, temos um estudo de caso, 

pois investiga-se um fenômeno em seu contexto real e com profundidade, possibilitando 

melhor entendimento dos fatos (YIN, 2010). 

Em termos de condução da pesquisa, este estudo se insere em uma pesquisa-

ação, dado que as OPS analisadas estão incubadas no Cieps - Centro de Incubação de 

Empreendimentos Populares Solidários, órgão da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC). Os passos da pesquisa-

ação, segundo Thiollent (1997), são quatro: Pesquisa Exploratória, em que se detectam 

os problemas, os atores, as capacidades de ação e os tipos possíveis de ação, por meio 

de diagnóstico interativo; Pesquisa Aprofundada ou Fase Principal, na qual a situação é 

pesquisada por meio de instrumentos de coleta de dados que são discutidos e 

interpretados pelos participantes; Ação, que consiste na difusão de resultados, definição 

de objetivos alcançáveis por meio de ações concretas, e propostas negociáveis entre as 

partes; e Avaliação, cujo objetivo é observar, redirecionar e resgatar o conhecimento 

produzido no decorrer do processo. As fases do processo de incubação estão 

relacionadas à pesquisa-ação: a fase de pré-incubação compreende o passo da Pesquisa 

Exploratória; a fase de incubação compreende os passos de Pesquisa Aprofundada, 

Ação e Avaliação; e na fase de pós-incubação o passo da Avaliação é continuado e 

aprofundado, a fim de que os trabalhadores tornem-se conscientes de suas escolhas.  

Assim, o presente estudo de caso alimenta a etapa de Avaliação do processo de 

incubação, trazendo à equipe do Cieps elementos para redirecionar os esforços de 

formação para organização política dos grupos, da produção e da comercialização, 

visando à melhoria do processo de assessoramento aos grupos incubados. 

Este Estudo de Caso buscará resgatar o processo que levou ao planejamento do 

curso em seus tópicos e método de ensino-aprendizagem, sua aplicação e os resultados 

que podem ser entendidos como desdobramento do processo de reflexão de seu 

conteúdo, relatando e analisando as dinâmicas de cooperação, geração de trabalho e 

renda e relacionamento com a sociedade observados no dia a dia da Feirinha Solidária 

da UFU. Esse é um espaço de comercialização dentro dos limites do Campus Santa 

Mônica da UFU em Uberlândia, que foi fundado em 2015 pela PROEXC, por meio dos 



522 
 

trabalhos do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica do Cieps, que 

vinha, desde 2013, acompanhando com cursos e assessoramento técnico e político os 

grupos de agricultores que desejaram fazer a transição agroecológica. 

A Feirinha Solidária da UFU tem o objetivo de desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes que proporcionassem aos trabalhadores envolvidos em OPS 

incubadas no Cieps e/ou envolvidas nos programas e projetos desenvolvidos na 

incubadora e/ou no Fórum Regional de Economia Popular Solidária do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba (FREPS), ocupar espaços de mercado sem intermediários, 

superando a exploração por atravessadores e melhorando a renda dos agricultores. 

Sobretudo, pretende-se que o espaço proporcione oportunidades de formação técnica e 

política para que se possa sociorreferenciar a relação dos trabalhadores do campo em 

relação aos seus pares da cidade, a partir da produção e do consumo de alimentos 

saudáveis, superando as relações de mercado, avançando na construção de redes de 

consumo crítico e solidário.  

 

3 Referencial Teórico 

Para o melhor entendimento deste trabalho, o referencial teórico será 

subdividido em pilares de reflexão. Assim, temos a Economia Popular Solidária (EPS)  

como primeiro tópico a ser tratado, seguido pelos conceitos de Cooperação, 

Agroecologia e Agricultura Familiar. Por fim, conhecimentos de Marketing que 

desdobram em comercialização e acesso aos mercados serão refletidos, à luz dos 

princípios da EPS. 

  

3.1 Economia Popular Solidária  

O movimento da Economia Popular Solidária tem aproximadamente 30 anos. O 

início de sua disseminação se deu em meados década de 1980, ainda de forma 

descentralizada (SINGER e SOUZA, 2000). Na década de 1990, chegou-se a níveis 

alarmantes de desemprego no campo e na cidade, por conta da incorporação de 

empresas brasileiras por organizações transnacionais. Parte da população não foi 

reabsorvida nas novas funções de trabalho criadas pelas novas tecnologias adotadas por 

essas empresas, dadas as limitadas oportunidades de requalificação, e passou a viver do 

subemprego e de práticas da economia informal, intensificando a precarização das 

relações de trabalho.  

Foi nesse contexto que movimentos sociais emancipatórios da classe 
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trabalhadora e grupos de trabalhadores expurgados do mercado formal de trabalho, e 

grupos de nunca incluídos, buscaram juntar forças. Aproveitando habilidades 

desenvolvidas ao longo da vida e buscando reduzir os riscos de investimento por meio 

da associação de esforços, reúnem-se em grupos que pretendem relacionar-se com a 

sociedade a partir de outras formas de organização da produção e comercialização 

(BETANHO e FERNANDES, 2017). 

Inscrita tanto na esfera social quanto econômica, a Economia Solidária funda um 

movimento social de trabalhadores, rurais e urbanos, que fundam Organizações 

Produtivas Solidárias (OPS), em que ao mesmo tempo os trabalhadores administram e 

produzem valor. Os trabalhadores que se envolvem na criação das OPS, em sua gestão e 

na produção de valor para a sociedade, em primeiro lugar, criam postos de trabalho para 

si próprios e depois buscam a geração de excedentes. Nessa perspectiva, os princípios 

da EPS e as características das OPS constituem-se um caminho para se construir um 

modelo de sociedade realmente sustentável (BETANHO e FERNANDES, 2017). 

França Filho e Laville (2004) salientam que o universo que trabalha com a 

Economia Solidária no Brasil se caracteriza como sendo bastante abrangente e 

diversificado. As iniciativas que trabalham com este ideal podem ser identificadas por 

cinco critérios básicos que se mostram indissociáveis: a) pluralidade de princípios 

econômicos (diversas fontes de recursos para o trabalho); b) autonomia institucional 

(independência na gestão de seus negócios); c) democratização dos processos de 

decisão (qualquer decisão que afete as formas de produção e trabalho dos demais 

necessita ser debatida até encontrar um consenso sobre sua implementação); d) 

sociabilidade comunitário-pública (sociorreferenciação dos trabalhadores); e por fim e) 

finalidade multidimensional (é trabalho em conjunto a dimensão econômica, social, 

cultural, ecológica, política entre outras, aumentando assim as ocupações dos espaços 

públicos).  

Mas não se pode descartar a dimensão organizacional, dado que o objetivo é 

gerar trabalho e renda aos associados às OPS e suas famílias; assim, apreender conceitos 

relacionados à gestão – pessoas, processos, finanças, mercadologia – torna-se essencial 

para que os grupos possam se autogerir. No entanto, antes e acima de tudo isso, os 

trabalhadores precisam entender o mundo em que vivem. Como salienta Paulo Freire, 

Quanto mais conscientização, mais se “desvela” a realidade, mais se penetra 

na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para 

analisá-lo. Por esta mesma razão, a conscientização não consiste em “estar 

frente à realidade” assumindo uma posição falsamente intelectual. A 

conscientização não pode existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o ato ação 
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– reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo 

de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens. Por isso 

mesmo, a conscientização é um compromisso histórico. É também 

consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens 

assumam o papel de sujeitos sociais, que fazem e refazem o mundo. Exige 

que os homens criem sua existência com um material que a vida lhes 

oferece... (FREIRE, 1979, p.15). 

  

Barcellos (2000) afirma que a EPS não é um modelo revolucionário para 

substituir o atual sistema econômico, mas sim um projeto que visa estruturar uma 

alternativa política, econômica, social e também cultural, a ele. Com as grandes crises 

de mercado, o mesmo não absorve todos os trabalhadores, nem ao menos a maioria, 

tornando assim uma alternativa para o sistema de produção já instaurado em nossa 

sociedade, o que indicaria que a EPS serviria para tamponar as crises do capital sem, no 

entanto, contrapor-se a ele e suas externalidades negativas. 

Nesse sentido, França Filho e Laville (2004) ressaltam que essas organizações 

solidárias possuem um desafio inerente ao entendimento dos sistemas de organização, 

produção e comercialização, que seria a construção conjunta entre a oferta e a demanda 

por bens ou serviços. Se esse desafio for deixado de lado, as OPS correm o risco de 

apenas reproduzir as atuais relações de subordinação do sistema capitalista, esquecendo 

as características solidárias, aprisionando-os na esfera da economia popular, e 

delimitando os resultados apenas na reprodução simples das condições de vida dos 

trabalhadores. Por isso a importância de entender como desenvolver a cooperação 

solidária, assunto do próximo tópico. 

 

3.2 Cooperação 

Para Marx (1985), analisando a dinâmica do modo de produção na perspectiva 

capitalista, o processo de cooperação começa apenas quando um capital único é 

difundido em um número grande de trabalhadores, com o principal objetivo de ganhar 

escala de produção e diminuir os custos relacionados a produção, estes valores não 

seriam encontrados antes se a produção fosse apenas individual.  

Ainda para o autor, no ideal capitalista, temos duplo sentido para a ação: o 

primeiro seria a autovalorização do capital, uma vez que diminui as perdas e coordena o 

processo de trabalho para uma maior produção de mais-valia. Complementarmente, 

garante-se uma submissão, através das pressões ocorridas, com o intuito diminuir as 

formas de resistência do trabalhador.  



525 
 

Jesus e Tiriba (2003) analisam o processo de cooperação como um sentido novo 

para a ação e para o movimento emancipatório do trabalhador. A partir de então, 

apresenta como principal ação o compromisso de apoiar o outro e produzir 

conjuntamente entre os mesmos. Como movimento apresenta como um retorno do 

controle dos meios de produção as associações de forças entre os trabalhadores.  

Cooperação tem como objetivo básico o trabalho em comum, a organização para 

ações coletivas, opondo assim aos ideais das propostas individualistas. A partir de 

então, a cooperação não leva ao trabalhador a competição, e sim a uma organização 

maior para a que todos consigam alcançar objetivos comuns.  

Por fim, os principais motivos para que os trabalhadores busquem a cooperação 

podem ser tanto os relacionados a natureza individual do trabalhador, também aqueles 

que podem ser obtidos somente através de interesses gerais. De qualquer forma, esse 

método de organização proporciona obter resultados que muito provavelmente seria 

difícil de serem alcançados de maneira individual.  

Como afirma Betanho (2008), na perspectiva do fomento e assessoramento a 

OPS, o grande desafio é o de criar condições objetivas e subjetivas para o resgate e o 

fortalecimento da cooperação como prática social humanizadora, superando a 

cooperação do modo de produção capitalista, e atuando como mediadora do processo de 

reprodução ampliada da vida. Aliar os princípios da EPS aos da agroecologia na 

organização de coletivos de agricultores familiares é condição estratégica para estimular 

a cooperação entre os trabalhadores nessa direção apontada pela pesquisadora. 

 

3.3 Agroecologia e Agricultura Familiar 

Conforme apresentado em dados do Governo Brasileiro, grande maioria dos 

alimentos que são entregues às mesas dos brasileiros são resultado da produção da 

Agricultura Familiar. Levantamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário aponta 

que cerca de 70% dos alimentos que atendem ao mercado interno são produzidos pela 

Agricultura Familiar. Ainda segundo o mesmo estudo, cerca de 80% da ocupação rural 

é resultante da agricultura familiar e responde no Brasil por sete a cada 10 empregos no 

campo, e por cerca de 40% da produção agrícola total do país (BRASIL, 2015). 

No entanto, pesquisa de Leite et al. (2004) indica que 70% da produção da 

agricultura familiar é escoada via atravessadores, que totalizam lotes para 

comercialização, ou então agroindustrializam e comercializam produtos com valor 

agregado. Pouco desse valor fica com os agricultores que foram os responsáveis pelo 
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cultivo dos alimentos. Conforme pesquisa de Assumpção (2003), analisando o negócio 

agrícola, esse elo "após a porteira" da cadeia apropria-se de mais de 50% da renda 

gerada, enquanto que o elo do interior da porteira" (o cultivo e os tratos) viu sua 

participação cair de 30% para menos de 10% de 1950 para cá. Efetivamente, as redes de 

integração, se por um lado reduzem para o agricultor as complexidades do processo 

produtivo, por outra, especializam-no ao extremo, reduzindo suas necessidades de 

qualificação ao cultivo de variedades selecionadas, ou a tratos orientados pelo 

comprador. Se por um lado tem-se a simplificação do trabalho, por outro os agricultores 

ficam presos e padronizados pelos interesses da indústria. 

Por outro lado, a agricultura familiar pode favorecer o desenvolvimento de 

meios de produção que apresentam formas ecologicamente mais equilibradas, como o 

menor uso de insumos industriais, diversificação de cultivos e uma maior preservação 

do patrimônio genético das plantas (BRASIL, 2015). Quando os agricultores se 

organizam para produzir de maneira agroecológica, e se organizam coletivamente, 

podem escapar ao determinismo da indústria e buscar outras formas de relacionar-se 

com os mercados. Este é o caso dos produtores analisados neste trabalho, que produzem 

de maneira agroecológica e cooperada. 

Para  Herrero apud Costabeber (2012), a agroecologia se caracteriza como a 

junção de diversos e sistemas interdependentes, apresentando uma realidade dinâmica e 

complexa entre as relações ecológicas, sociais, econômicas e culturais. Esse método de 

produção visa à não degradação do solo e ao equilíbrio do meio ambiente, do qual o 

homem faz parte.  

Primando pela diversificação do cultivo, tem-se uma produtividade diferenciada 

e rica em variedades de culturas. Os agricultores pesquisados encontraram, com este 

método de produção, uma forma de produção que apresenta níveis excelentes de 

qualidade, além de uma grande aceitação do setor que apresenta um público de 

compradores especializado e exigente. No entanto, precisam cooperar entre si para 

poder manter a quantidade e a constância de oferta adequadas aos mercados que 

pretendem ocupar, por isso a importância dos princípios da EPS conjugados com as 

práticas agroecológicas. 

Levando em consideração a disputa entre local versus global, a agroecologia se 

apresenta como uma forma nova de transformação, não sendo somente em relação as 

bases de produção, mas também como uma forma de inserção humana na modificação 

da sociedade e natureza (CARMO et al, 2008). 
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3.4 Comercialização e Acesso aos Mercados 

Segundo Gracioso (1997), o termo comercialização pode ser entendido com uma 

tradução de marketing para a língua portuguesa, porém essa tradução se mostra muito 

pobre se confrontada com a dinamicidade dos processos que são comportados pela 

definição de marketing, dada pela American Marketing Association (2013, tradução 

nossa): "marketing é o conjunto de atividades, instituições e processos destinados a criar 

ofertas, comunicá-las, distribuí-las e promover trocas que agreguem valor para 

consumidores, clientes e parceiros, e para a sociedade como um todo". 

Pode se notar que a abordagem de marketing evoluiu com a economia. No 

século XIX o principal interesse dos fabricantes era a venda e a distribuição dos 

produtos que já haviam sido produzidos. Assim, concretiza-se a orientação de marketing 

que, para Kotler e Keller (2012), é denominada orientação para produção, uma vez que 

seu propósito era produzir em massa produtos acessíveis e de baixo custo, uma vez que 

a época apresentava baixa qualidade de vida para a população em geral. Já no início do 

século XX, houve o surgimento de uma classe com maior poder aquisitivo, que 

demandava por produtos mais sofisticados (GRACIOSO, 1997). A partir de então, 

muda a ótica de marketing, da orientação voltada a produção, para a orientação voltada 

ao produto, uma vez que os consumidores almejavam produtos que apresentavam certas 

inovações ou desempenho e qualidade superior (KOTLER E KELLER, 2012). 

Churchill Jr. e Peter (2012) afirmam que, em casos em que os mercados se segmentam e 

formam nichos, e a demanda por produtos ou serviços é maior do que a oferta dos 

mesmos, esta orientação se mostra bastante propícia. A fase seguinte se configura a 

partir da segunda metade do século XX, quando a capacidade de produção equiparou-se 

à procura e, em alguns casos, até mesmo superou a demanda, forçando a uma maior 

agressividade em vendas. Kotler e Keller (2012) afirmam que a orientação resultante 

desse ambiente denomina-se orientação para a venda, que propõe induzir a propensão à 

compra. 

Nessa altura, a massificação da mercadoria se firma e sua fetichização (MARX, 

1985) torna-se fundamental para o bom funcionamento do sistema do capital, uma vez 

que o trabalho se consolida como uma mercadoria que, colocada a venda, redunda em 

recursos que são trocados por outras mercadorias, aquelas inculcadas como necessárias 

ao bem-viver dos trabalhadores pelo mesmo sistema que as produz e que explora o 

trabalho. Nessa lógica, temos que a  classe que exerce o controle social não limita sua 
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esfera de atuação à de mercadorias, mas também controla a reprodução das relações que 

estas mercadorias exercem. E, nesse processo, preservação ambiental e bem estar social 

são relevados ao último plano.  

As decisões mercadológicas trazem uma série de dilemas éticos, como o 

equilíbrio entre a necessidade social e qualidade/preço de produtos e serviços, adoção 

de embalagens insustentáveis, criação de apelos de comunicação chamativos mas 

duvidosos, ou que banalizem ou mesmo ofendam grupos sociais, uso exagerado do 

poder de barganha do comprador ou do fornecedor para auferir melhores resultados de 

venda, dentre outros. Daí surge a filosofia de Marketing Societal, que tem seu 

fundamento no questionamento da legitimidade e aceitação do marketing. Essa reflexão 

defende que a busca pelos mercados deve ser realizada de tal forma que, ao mesmo 

tempo e não como segundo plano, sejam preservadas ou melhorem o bem-estar do 

consumidor e da sociedade, indicando que as empresas devem desenvolver suas práticas 

de marketing sob considerações sociais e éticas, equilibrando os lucros da empresa, a 

satisfação dos desejos dos consumidores e o interesse público, objetivos freqüentemente 

conflitantes na prática (KOTLER, 2000).  

Betanho (2008) defende que essa orientação de marketing pode colaborar para o 

processo de ocupação de mercados por parte das Organizações Produtivas Solidárias. 

Os trabalhadores podem beneficiar-se da detecção de oportunidades de nichos, 

localidades, percepções e preferências dos consumidores, como é o caso da oferta de 

agroecológicos;  e podem ocupar espaços públicos para o fornecimento de seus 

produtos para programas de merenda escolar e outras compras públicas, fortalecendo-se 

a partir do trabalho cooperado e da prática da autogestão. 

A análise dos mercados, a construção de ofertas e consequentemente a sua 

distribuição devem levar em consideração os princípios e valores básicos solidários, 

frisando sempre a não competição entre os produtores, a intercooperação e o 

estreitamento dos laços com os consumidores, pois através da articulação entre os 

processos de produção e inserção dos produtos no mercado, ao mesmo tempo, criam-se 

oportunidades para melhorar as condições de vida dos trabalhadores rurais e urbanos e 

possibilita uma maior difusão da ideia do consumo crítico e solidário (BETANHO, 

2008), abrindo espaço para sociorreferenciar os trabalhadores, ainda antes de focar a 

oferta dos produtos. As experiências que têm sido construídas no Cieps nesse sentido 

são relatadas na seção a seguir. 
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4 Resultados 

Temos visto, como professores e extensionistas, em nossas "andanças" pelos 

assentamentos em várias regiões do país, que os agricultores têm alcançado meios para 

melhorar seus processos de plantio e têm dominado técnicas para plantar e melhorar a 

produtividade. Quando fazem a transição agroecológica, melhoram sua saúde e 

contribuem para a melhoria da saúde dos consumidores que têm acesso a seus produtos. 

No entanto, salvo poucas exceções, pouco do resultado tem revertido para a 

melhoria das condições de vida dos agricultores. A maior parte da produção é 

apropriada por atravessadores, que compram a preços baixos e revendem, ou 

agroindustrializam, obtendo altas margens de retorno a partir do trabalho dos 

agricultores. 

Entendemos que o conhecimento sobre comercialização e mercados é importante 

para reverter esse quadro. Se o agricultor conseguir, com seus companheiros, ocupar 

mercados e comercializar diretamente sua produção, poderá reter para si o sobrepreço 

que será gerado pelo seu trabalho. Por isso, organizamos, a partir dos princípios da 

Economia Popular Solidária (EPS), um curso denominado Comercialização & 

Mercados, voltado ao processo de construção e aplicação de conhecimentos em gestão e 

comercialização para agricultores em transição agroecológica, ou que a desejem.  

O curso de comercialização e mercados trabalhou dialeticamente o processo de 

ocupação de mercados a partir do trabalho cooperado e dos princípios da Economia 

Popular Solidária, em oposição à lógica hegemônica de subordinação aos mercados. O 

curso foi desenvolvido na modalidade semipresencial, a distância. Foram editados um 

livro-texto e 4 videoaulas para facilitar o aprendizado dos agricultores. Para superar a 

falta de internet no campo, as videoaulas foram gravadas em DVD e entregues aos 

agricultores junto do livro.  

No total, foram 60h de aprendizagem que perpassaram temas como: Economia 

Popular Solidária; significados dos termos comercialização, marketing, mercados, 

demanda, oferta, concorrência e outros; como planejar as ofertas para os mercados; 

desafios para se organizar para produzir e comercializar, a partir dos princípios da EPS; 

desafios para ocupar mercados. 

O curso partiu do pressuposto de que a agroecologia é um movimento de 

resistência e que é parte da ação de resistência o ofertar diretamente produtos à 

sociedade. Portanto, falamos em uma ação mais ampla do que simplesmente 

comercializar. 
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É nossa convicção de que os camponeses podem e devem criar novos espaços de 

mercado, com lógica diferente da imposta pela economia de mercado. O foco desse 

processo não é a comercialização em si, mas, por meio dos processos de troca, firmar 

relacionamentos justos entre produtores e clientes e sociorreferenciar os trabalhadores.  

Falamos, portanto, de outra lógica, para além do consumismo, da retórica, de 

resistência à imposição do lucro sobre a saúde e o meio ambiente e das relações 

superficiais com marcas sem rosto e sem coração. A essa outra lógica, que não é nova, 

mas nunca esteve tão presente, chamamos Ocupar Mercados, para fazer referência à 

resistência dos camponeses que ocuparam terras e para homenagear os camponeses que 

lutam para se manter nelas, em assentamentos, acampamentos ou mesmo em pequenas 

propriedades familiares que ainda se organizam a partir da cultura camponesa 

(BETANHO e FERNANDES, 2016). 

Assumimos na agroecologia que a diversidade produtiva é essencial para o 

equilíbrio dos agroecossistemas e para a qualidade de condições de vida para todos. Se 

não teremos, individualmente, grandes quantidades de produto, como um único 

camponês irá garantir o abastecimento de um espaço de mercado na quantidade, na 

qualidade e na regularidade de tempo necessária para atender aos clientes e à sociedade, 

sem romper com a agroecologia e/ou sem explorar o trabalho de seus iguais? Por isso, 

entendemos que a organização dos agricultores agroecológicos a partir dos princípios da 

Economia Popular Solidária é essencial para que os mesmos resistam para enfrentar as 

contradições que são inerentes a viver e fazer trocas dentro dos moldes hegemônicos e 

possam avançar para a produção de valor agregado (BETANHO e FERNANDES, 

2016). 

Os resultados estão sendo acompanhados no dia a dia da Feirinha Solidária da 

UFU, em que os agricultores, cooperando entre si, colocam em prática as reflexões 

coletivas, na busca da autogestão e das emancipações política e econômica. 

 Além disso, podemos encontrar como resultado desse trabalho, além daqueles 

que são visíveis na Feirinha Solidária da UFU, um interesse por uma formação contínua 

pelos agricultores, que após encontros e diversos debates resolveram organizar melhor a 

sua produção para com isso melhorar os seus processos de comercialização para 

obterem maiores espaços e participações mercados em que trabalham. Nesse sentido, o 

curso de Nutrição tem sido essencial no processo de qualificar tecnicamente os 

agricultores em Boas Práticas de Fabricação, proporcionando condições para que os 

grupos produzam uma oferta distintiva de quitandas, doces, geleias, legumes em 
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conserva, queijos e ovos caipiras para além dos hortifrutis, ampliando o mix de produtos 

e também a conservação dos excedentes produzidos nas temporadas (por exemplo, o 

excedente de jurubebas se torna conserva do fruto, que pode ser consumido por até 6 

meses após a técnica de agroindustrialização aplicada), permitindo o usufruto da 

produção sem forçar os ciclos da natureza. 

 Esse movimento leva também a uma maior demanda pelo acompanhamento 

técnico e político que é prestado pelo Cieps para a difusão dos ideais agroecológicos e 

solidários. O resultado mais importante obtido nesse processo foi a satisfação de todos 

os envolvidos em realizar essas trocas de conhecimentos. Como estamos tratando do 

trabalho de uma incubadora, por um lado, temos grupos de trabalhadores que 

provavelmente teriam dificuldade acessar essas informações, dado que historicamente 

se encontram fora do ambiente acadêmico. Por outro, alunos dos cursos de 

Administração, Administração Pública, Gestão da Informação, Ciências Contábeis, 

Design, Pedagogia, Direito, Jornalismo, Agronomia, Engenharia Ambiental, Geografia, 

Biologia, Ciências Sociais, Veterinária, Psicologia, Zootecnia, Nutrição, entre outros, 

que atuam como extensionistas nos projetos conduzidos pelo Cieps, encontram 

oportunidades de desenvolver na prática os conhecimentos que aprendem no ambiente 

acadêmico e realizar a necessária adaptação dos mesmos à realidade dos grupos. Uma 

vez instigado o ator na busca de conhecimento, leva consigo os seus pares, gerando 

ganhos, tanto para o mesmo, quanto para a sociedade da qual ele participa.  

 Outro importante resultado que alinha pesquisa, ensino e extensão nesse 

processo foi o desenvolvimento de um software de controle da produção, que foi 

idealizado para organizar de maneira mais rápida e efetiva os volumes de produção e 

vendas. Esse software, criado por alunos de Gestão da Informação e Administração, 

ainda está na fase de implementação.  

 Por fim, na busca da construção conjunta entre oferta e demanda, os 

consumidores que frequentam a Feirinha Solidária da UFU também têm oportunidades 

de aprofundar sua reflexão sobre consumo crítico e solidário e os princípios da 

agroecologia e da EPS. Periodicamente, desenvolve-se uma atividade denominada Você 

no Campo, com o objetivo de levar os trabalhadores da cidade, consumidores, para 

conhecer os espaços de cultivo dos alimentos que adquirem semanalmente na Feirinha e 

também o modo de vida dos trabalhadores do campo com os quais se relacionam e 

fazem trocas. Nesse caminho, aprendem que os ciclos da natureza devem ser respeitados 

se quisermos preservar o meio ambiente para as gerações futuras e que existem 
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variedades de hortifrutis que podem enriquecer a alimentação das famílias para além 

daqueles itens massificados e padronizados do mercado. Para além das mercadorias, 

trabalhadores do campo e da cidade podem firmar relações sociais que desenvolvam a 

localidade com a qual fazem trocas, de forma justa, sustentável e solidária. 

 

5 Considerações Finais 

Romper com a atual lógica de produção e consumo não é simples e nem 

resultado de um processo trivial. Trata-se de resistir à massificação cultural das 

populações, ao estímulo ao individualismo, à competição e ao consumismo, que são 

valores difundidos nos meios de comunicação e formação hegemônicos. O trabalho de 

assessoramento e de formação desenvolvido pelo Cieps, o curso de Comercialização e 

Mercados e o desdobramento prático desses trabalhos na Feirinha Solidária da UFU, nas 

atividades Você no Campo de formação dos consumidores e no assessoramento técnico 

aos grupos requer uma reflexão constante sobre o mundo em que se vive o que se quer 

construir. O lema do Cieps é Solidariedade se realiza na Prática, na prática de todos os 

envolvidos, dentro e fora dos limites da Universidade.  

Obtivemos como principal retorno dos agricultores o apontamento de que 

reuniram um conjunto de conhecimentos importante sobre como interagir com os 

mercados. Através disso, conseguiram melhorar seus resultados de comercialização, 

trazendo benefícios tanto para eles mesmos, quanto para os consumidores, dado que 

entenderam a importância de estabelecer laços com a sociedade tanto a valorização do 

produto, mas também do trabalhador. 

Como sugestão para outros trabalhos, temos o aprofundamento de tais pesquisas 

e ensino aos agricultores, uma vez que entendemos que os trabalhos emancipatórios 

políticos e do trabalho devem ser contínuos. E também a expansão a outros setores da 

sociedade que desejem obter conhecimentos relativos a esse processo.  
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1. Introdução  
 

No Brasil, a atividade canavieira é uma das mais antigas, sendo umas das 

atividades econômicas que está em constante crescimento, pois através do corte da 

cana-de-açúcar podemos extrair a matéria prima para produção de açúcar e álcool. Um 

dos fatores que impulsionou esse crescimento foi o programa governamental Pró-

Álcool. Segundo Andrade (1994, p. 139-140), o cultivo da cana, só se tornou 

exponencial a partir de 1979, quando o Pró-Álcool passou a financiar a implantação de 

destilarias de álcool em todo o país. 

Nos últimos anos, esse crescimento da produção de cana-de-açúcar no Brasil 

também é devido ao fato de exercer um papel essencial tanto na demanda da venda de 

açúcar e etanol no mercado nacional e internacional.  Podemos observar que esse 

crescimento não está ligado somente à venda, mas sim considerar também o 

crescimento das áreas nas regiões onde a cana-de-açúcar predominante em seu plantio, 

às regiões que expressa mais esse crescimento são a região sul, sudeste, e centro-oeste 

(centro-sul). 

O Brasil é reconhecido mundialmente não só por liderar 

naquantidadeproduzida de Etanol e açúcar, mas também pela eficácia do setor 

sucroalcooleiro (UNICA, 2015). Entretanto essa liderança não expressa às condições 

como é tratado à sustentabilidade nesse setor. 

Esse crescimento contínuo de industrialização do campo carrega na sua esteira, 

modificações nas relações de produção na agricultura, portanto, redireciona toda a 

estrutura socioeconômica e ambiental do campo. (OLIVEIRA, 1990). 

O exagerado uso de agrotóxicos e de resíduos industriais, tal como a vinhaça, 

sem um controle adequado dos órgãos ambientais ainda evidencia uma ameaça com 

grande escala prejudicial ao meio ambiente e ao homem, mesmos por meio dos avanços 

alcançados com o uso de tecnologia alternativos. Além do mais o método de utilização 

do fogo utilizado para a preparação para a colheita é apontado como um dos fatores 

mais graves pelos autores sociais, em consequência dos numerosos danos que esse 

procedimento provoca na saúde da população e no meio ambiente. Desse modo pode 

concluir que o modelo de produção que está em vigor, à condição que está sendo 

conduzido, seria improcedente na perspectiva ambiental. (GONÇALVES, 2005). 
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Embora o governo brasileiro tenhapublicado estudos que procurassem negar os 

efeitos socioeconômicos e ambientais provocados por esse crescimento, apoiando-se na 

existência exclusivamente estatística de terras para a acomodação da lavoura canavieira 

disponíveis, ou melhor, posicionando como uma simples substituta de pastagens 

degradadas, a quaispara os autores pode ser deduzido como “menos benéficas” que a 

cana para o meio-ambiente, a conjuntura indica que a expansão dessa cultura em quase 

todas as regiões, tem ocorrido sem alguma mudança no modelo de produção 

predominante, o que quer dizer a multiplicação em escala de um padrão de produção 

excessivamente agressiva ao meio ambiente, e socialmente problemático. 

(SZMRECSÁNYI e GONÇALVES, 2009). 

Além dos impactos ambientais causadas pela expansão canavieira, nos últimos 

anos vários outras consequências estão ocorrendo devido a esse crescimento acelerado 

tal como os impactos na reterritorialização devido ao sistema capitalista que se encontra 

no momento em que Karl Marx e Frederick Engels denotam a questão da existência e 

reprodução do campesinato enfrenta diversas limitações. Sendo assim esses autores 

fazem uma alusão no que se refere à interpretação da sociedade numa perspectiva 

socialista de superação do sistema capitalista. Segundo Marx: 

Os pequenos camponeses constituem uma imensa massa, cujos 

membros vivem em condições semelhantes, mas sem estabelecerem 

relações multiformes entre si. Seu modo de produção os isola uns dos 

outros, em vez de criar entre eles um intercâmbio mútuo. (...) Cada 

família camponesa é quase auto-suficiente; ela própria produz 

inteiramente a maior parte do que consome, adquirindo assim os 

meios de subsistência mais através de trocas com a natureza do que do 

intercâmbio com a sociedade. Uma pequena propriedade, um 

camponês e sua família; ao lado deles outra pequena propriedade, 

outro camponês e outra família. Algumas dezenas delas constituem 

uma aldeia, e algumas dezenas de aldeias constituem um 

departamento. A grande massa da nação francesa é, assim, formada 

pela simples adição de grandezas homólogas, da mesma maneira por 

que batatas em um saco constituem um saco de batatas. (...) São, 

consequentemente, incapazes de fazer valer seu interesse de classe em 

seu próprio nome, quer através de um parlamento, quer através de 

uma convenção. Não podem representar-se, têm que ser 

representados. Seu representante tem, ao mesmo tempo, que aparecer 

como um senhor, como autoridade sobre eles, como um poder 

governamental ilimitado que os protege das demais classes e que do 

alto lhes manda o sol ou a chuva (MARX,1978, p.114-115). 

Dessa forma: 

A luta pela terra hoje existente no país representa, na maioria dos 

casos, mais um capítulo da história do campesinato brasileiro, movido 

pelo conflito entre a territorialidade capitalista e a territorialidade 

camponesa. Mas as novidades desse momento histórico são muitas. 

Dentre elas, destacam-se: a grande abrangência da base social da 

categoria sem-terra, que envolve uma multiplicidade de sujeitos 

sociais, inclusive trabalhadores residentes nas cidades, e o significado 

aí contido de negação do processo de proletarização em curso, 
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demonstrando que a possibilidade de recriação camponesa não se 

esgota com o processo de expropriação nem com a passagem desses 

sujeitos pela cidade. (apud FELÍCIO, 2006, p. 15).  

Este trabalho foi realizado por estudante do curso de Administração – Integral, 

daUniversidade Federal de Uberlândia-MG, e faz parte de um projeto de iniciação 

científica. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, que segundo Sampieri, Collado 

e Lúcio (2013, p. 33) utiliza a coleta de dados sem mediação numérica para descobrir ou 

aprimorar perguntas de pesquisa no processo de interpretação e se mostrou mais 

adequada para este trabalho. 

Para a realização deste trabalho, foram feitas pesquisas bibliográficas sobre o 

setor em livros, revistas, teses, relatórios de pesquisas, artigos científicos, meio 

eletrônico e em outras fontes referentes àsustentabilidade econômica, ambiental, e a 

reterritorialização no setor sucroalcooleiro. 

Também foi realizada uma pesquisa documental,ou seja, fazer uma análise a 

partir de materiais primários, que ainda não passaram por um tratamento analíticocomo 

documentos oficiais, relatórios de empresa, diários contratos e entre outros (GIL, 2002).  

Realizou-se olevantamento de informações em órgãos governamentais como o Instituto 

de Economia Agrícola, além de órgãos não governamentais como CMMD (Comissão 

Mundial Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento), UNICA (União da Indústria de 

Cana-de-açúcar), de forma a obter os dados relevantes para o desenvolvimento do 

trabalho. 

Sendo assim esse artigo tem como objetivo apresentar as consequências/ 

impactos da interação do homem com os aspectos ambiental e econômico da 

sustentabilidade na reterritorialização no setor sucroalcooleiro. 

 

 

2. Sustentabilidade no Setor Sucroalcooleiro 

As discussões acerca do conceito de sustentabilidade tiveram seu início com o 

intenso desenvolvimento econômico dos países. O elevado índice de consumismo, o 

crescimento populacional e econômico desenfreado e a busca cada vez maior pela 

acumulação de capital levaram a uma degradação do meio ambiente, de tal forma que 

surge uma preocupação com o futuro do planeta (VIANA, 2013). 

Diante desse cenário, os pesquisadores passaram a buscar um modelo de 

desenvolvimento que permitisse assegurar o bem-estar das futuras gerações (VON 

ENDE etall, 2012). Surge então o conceito de desenvolvimento sustentável que segundo 

a Comissão Mundial do Desenvolvimento e Meio Ambiente (1991), consiste em [...] 

atender às necessidades da geração presente sem comprometer a habilidade das 

gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades. 

Segundo Lamim-Guedes (2012) a sustentabilidade é a capacidade de um 

processo ou forma de apropriação dos recursos continuar a existir por um longo 

período. Sustentável é tudo aquilo que é capaz de ser suportado, mantido (VON ENDE 

et all, 2012). 

De acordo com Sachs (2002), existem oito dimensões da sustentabilidade: a 

social, a cultural, a ecológica, a ambiental, a territorial, a econômica, a política nacional, 

política internacional. Ele as define como:  

1) Social: que se refere ao alcance de um patamar razoável de 

homogeneidade social, com distribuição de renda justa, emprego pleno 
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e/ou autônomo com qualidade de vida decente e igualdade no acesso 

aos recursos e serviços sociais; 

2) Cultural: referente a mudanças no interior da continuidade 

(equilíbrio entre respeito à tradição e inovação), capacidade de 

autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e 

endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos alienígenas) e 

autoconfiança, combinada com abertura para o mundo; 

3) Ecológica: relacionada à preservação do potencial do capital natural 

na sua produção de recursos renováveis e à limitação do uso dos 

recursos não renováveis; 

4) Ambiental: trata-se de respeitar e realçar a capacidade de 

autodepuração dos ecossistemas naturais; 

5)Territorial: refere-se a configurações urbanas e rurais balanceadas 

(eliminação das inclinações urbanas nas alocações do investimento 

público), melhoria do ambiente urbano, superação das disparidades 

inter-regionais e estratégias de desenvolvimento ambientalmente 

seguras para áreas ecologicamente frágeis; 

6) Econômica: desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, 

com segurança alimentar, capacidade de modernização contínua dos 

instrumentos de produção, razoável nível de autonomia na pesquisa 

científica e tecnológica e inserção soberana na economia 

internacional; 

7) Política (Nacional): democracia definida em termos de apropriação 

universal dos direitos humanos, desenvolvimento da capacidade do 

Estado para implementar o projeto nacional, em parceria com todos os 

empreendedores e um nível razoável de coesão social; 

8) Política (Internacional): baseada na eficácia do sistema de 

prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz e na promoção da 

cooperação internacional, Pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, 

baseado no princípio da igualdade (regras do jogo e compartilhamento 

da responsabilidade de favorecimento do parceiro mais fraco), 

controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de 

negócios, controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da 

Precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, 

prevenção das mudanças globais negativas, proteção da diversidade 

biológica (e cultural), gestão do patrimônio global, como herança 

comum da humanidade, sistema efetivo de cooperação científica e 

tecnológica internacional e eliminação parcial do caráter commodity 

da ciência e tecnologia, também como propriedade da herança comum 

da humanidade  (SACHS, 2002, p. 71-73). 

Neste trabalho serão consideradas apenas as sustentabilidades econômica e 

ambiental uma vez que ele tem como objetivo verificar a influência desses fatores na 

reterritorialização.  

2.1 Sustentabilidade Econômica 
O cultivo da cana-de-açúcar teve sua origem no período colonial. Sua 

continuidade até os dias atuais é devida, em parte, aos incentivos oferecidos pelo Estado 
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por meio de programas governamentais que incentivaram a utilização dos derivados da 

cana-de-açúcar (açúcar e álcool). Um desses programas foi o PROÁLCOOL, que surgiu 

como alternativa para a crise que o mercado açucareiro atravessou na década de 1970, e 

pela crise do petróleo (OLIVEIRA, MENDES, 2014). 

A criação do Proálcool levou a uma ampliação do cultivo de cana de açúcar, da 

utilização dos meios de produção com ociosidade e a instalação de novas unidades, em 

vez de uma troca na produção de açúcar para a produção de álcool. Além disso, ao 

conceder créditos o governo fez exigências quanto à capacidade de produção (superior a 

60 mil litros diários), o que acarretou na concentração de renda nas mãos de poucos, 

criando assim um monopólio capitalista açucareiro (OLIVEIRA, MENDES, 2014). 

Na safra de 2016/2017, o Brasil produziu cerca de 694,54 milhões de toneladas 

de cana-de-açúcar, obtendoum acréscimo de 4,4% com relação à safra anterior. 

Considerado o maior produtor de açúcar do planeta, com 36 milhões de toneladas 

produzidas e 24 milhões de toneladas exportadas no ciclo 2014/2015, o equivalente a 

20% da produção global e 40% da exportação mundial, respectivamente. No caso do 

etanol, o País é o segundo maior produtor (ranking liderado pelos Estados Unidos). Na 

safra 2014/2015, o volume produzido atingiu 28 bilhões de litros (UNICA, 2015). 

Segundo uma pesquisa do Instituto de Economia Agrícola - IEA,  

o setor sucroenergético brasileiro, na safra 2014/15, movimentou 

R$70 bilhões com a produção de cana-de-açúcar, etanol, açúcar e 

bioeletricidade, representando 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) 

nacional, e gerou 4,5 milhões de empregos diretos e indiretos (IEA, 

2015).  

Apesar disso, no ano de 2015, somente na região Centro-Sul, 10 usinas 

encerraram suas atividades e 67 unidades produtoras entraram em recuperação judicial. 

 A dívida líquida média das empresas do setor sucroalcooleiro supera o faturamento 

bruto anual de R$ 70 bilhões. Além disso, apenas nos últimos 2 anos, esse movimento 

levou à perda de mais de 100 mil empregos diretos no setor produtivo (UNICA, 2015). 

Vaz (2015) ressalta que o tamanho do território Brasileiro e as diferenças 

econômicas entre as regiões fazem com que não haja um comportamento padrão da 

atividade sucroalcooleira. 

A maior produção no país concentra-se na região Centro-Sul, na qual 

se destaca o Estado de São Paulo, que representou, em 2014, 53,8% da 

produção nacional de cana-de- -açúcar, 49,4% da produção de etanol 

(14,1 bilhões de litros) e 61,6% da produção do açúcar (21,9 milhões 

de toneladas) (IEA, 2015). 

Assim, percebe-se que apesar de possuir um desempenho econômico crescente, 

o setor sucroalcooleiro não apresenta uma sustentabilidade econômica, já que não há um 

equilíbrio em seu desenvolvimento econômico. A pesquisa de Souza et al corrobora 

esse fator ao dizer, que 

a chegada desses empreendimentos agrega benefícios à economia 

local gerando polos de crescimento [...] o crescimento de um polo 

urbano industrial poderia desempenhar efeitos propulsores sobre as 

regiões menos dinâmicas devido aos efeitos de encadeamento nas 

demais regiões. No entanto, nada leva a crer que os efeitos propulsores 

permitam o estado de equilíbrio, visto que eles podem ser superados 

pelos efeitos regressivos (SOUZA ET AL, 2016).  
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2.2 Sustentabilidade Ambiental 

No Brasil durante o ciclo Pró-Álcool a pecuária extensiva e culturas agrícolas 

anuais sucederam as áreas usadas por elas para a cultura de cana-de-açúcar que estava 

em constante crescimento, na qual pouco pressionou na abertura de novas fronteiras 

agrícolas. Esse crescimento emergente do cultivo de cana-de-açúcar tem provocado 

impactos ambientais que decorreu tanto de uma ação de invasão de áreas consideradas 

reservas naturais quanto na mudança da pecuária e de produção agrícolas para regiões 

de fronteira agrícola, desse modo gerando várias consequências ambientais por parte da 

destruição de habitat e impactos relevantes a respeito da biodiversidade. 

No estado de São Paulo, o crescimento no plantio da cana-de-açúcar tem sido 

mencionado como um dos principais fatores responsáveis pela exclusão de outras 

culturas, bem como pela degradação e quase extinção por completo da vegetação nativa, 

desrespeitando por inteiro as exigências de áreas de reserva legal, por ter avançado em 

áreas de preservação permanente (GONÇALVES; FERRAZ; SZMRECSÁNYI, 2008). 

Assim sendo impacto ambiental pode ser definido como sendo: 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam 

a saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades sociais 

e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. (CONAMA, 1986). 

A implantação e desenvolvimento de um sistema sucroalcooleiro, envolve um 

conjunto de usinas e de áreas de plantio ao seu redor, em manchas contínuas e 

normalmente implica em vários impactos (MACEDO, 2005). 

Esses impactos provocados pela produção agrícola da cana-de-açúcar podem 

ser identificados pela qualidade do ar e clima globais sendo os principais fatores as 

queimadas, emissões de carbono e aquecimento; no fornecimento de água, os fatores 

seria a grande quantidade de água captada superficialmente para ser utilizada na 

irrigação e industrialização tendo como consequências futuras a redução da 

disponibilidade hídrica; na ocupação do solo os fatores que contribuem para o impacto 

ambiental seria o desmatamento adjunto da produção monoculturista que seria o caso da 
cultura da cana-de-açúcar e perda na biodiversidade; na preservação do solo os impactos 

causados são a compactação, erosão, a salinização e a desertificação de grandes áreas e 

por fim o uso desenfreado inadequado de defensivos agrícolas e fertilizantes causando a 

contaminação do solo e dos recursos hídricos.  

Um dos impactos que vale ressaltar seria a forma como é feita a colheita da 

cana-de-açúcar que é realizada a partir da queima dos campos. Segundo Omettoet al 

(2005),os impactos á saúde e ao meio ambiente das emissões vindas de procedentes das 

queimadas de canaviais localizada na região Sudeste do Brasil, onde está localizada a 

área de maior concentração de produção da cana-de-açúcar, na qual são vigorosamente 

negativos. De acordo com os autores as queimadas dos canaviais trazem riscos à saúde 

das populações vizinhas além dos impactos sérios causados ao meio ambiente.  

Entretanto as queimas já estão com os dias contados no estado de São Paulo, 

pois segundo a regulamentação (lei n. 11.241/02 e decreto regulamentar 47.700/03), que 

pressupõe para o ano de 2031 o fim por completo das queimadas realizadas pelas 

usinas, sendo realizado em um processo de redução progressivo que funciona através da 

liberação de autorização de queima. Visto um longo período para tomar valida essa lei, 

o governo do estado está buscando antecipar os prazos, na qual em junho de 2007 junto 
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com as entidades representativas do setor, elaborou um protocolo agro-ambiental, em 

que até 2014 os signatários se comprometeriam antecipar o fim da queimada dos 

canaviais nas áreas mecanizáveis (área própria para plantio, fácil de trabalhada com 

máquinas) e até 2017 para as não mecanizáveis. Em contrapartida alguns municípios já 

estavam proibindo a queima de canaviais em seus territórios, apesar de muitas delas 

serem contestadas na justiça.    

Outro fator importante a ser considerado é a respeito da monocultura que 

paraLEFF (2000, p.24) seria a perda do potencial ambiental para o desenvolvimento 

sustentável. Além disso: 

A monocultura além de atingir ao ambiente antrópico, leva 

conseqüências para a pluralidade genética e da biota passa por uma 

redução, uma vez que a monocultura canavieira tende a reduzir a 

quantidade de alimento de várias espécies, transformando antigas 

zonas florestais em “florestas de cana-de-açúcar” impossibilitando a 

permanência da fauna silvestre. Nesta perspectiva, LEFF retrata que 

“a diminuição da diversidade biótica dos ecossistemas a partir da 

uniformização dos cultivos, mais tarde das suas variedades genéticas, 

foi degradando progressivamente a produtividade ecológica.(LEFF, 

2000, p. 27). 

 

3. Reterritorialização no Setor Sucroalcooleiro. 

A agricultura familiar de base camponesa é aquela cujo a geração de renda é 

adquirida sobretudo a partir da agricultura. De acordo com Wanderley (1996) a 

agricultura familiar é um conceito genérico, que incorpora uma diversidade de situações 

específicas e particulares e a agricultura camponesa é uma forma social da agricultura 

familiar. 

Segundo Sorj (2008), nas últimas décadas tem ocorrido o fenômeno da 

capitalização de pequenos produtores. Sorj (2008) afirma que a penetração do 

capitalismo na agricultura não causa a eliminação das formas de produção não 

capitalistas, entretanto gera um campesinato pauperizado.  

A expansão da produção de soja permitiu um rápido processo de 

acumulação na indústria de insumos e máquinas e das empresas de 

comercialização.  Ao nível dos pequenos estabelecimentos agrícolas 

houve uma permanente pauperização. Somente os grandes 

estabelecimentos familiares ou baseados no trabalho assalariado atingem 

uma renda média para o pessoal empregado acima do salário mínimo. 

(SORJ, 2008, p. 41.). 

A valorização da terra, aliada às dificuldades de sustento com a renda da 

propriedade rural, exercem uma pressão constante para que os pequenos 

estabelecimentos vendam suas terras para os maiores produtores. (SORJ, 

2008, p. 42.). 

Entretanto, Silva (1999) argumenta que o processo de acumulação do capital e 

o da industrialização da agricultura não podem ser percebidos como as únicas forças 

impulsionadoras das mutações das relações de trabalho. A interferência do Estado 

também ocasiona em mudanças nas relações de trabalhos.  
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Os resultados da ação do Estado fizeram-se sentir mediante a erradicação 

dos cafezais e da diversificação das culturas agrícolas, durante os anos 60 

e 70 (Panagides, 1969). Em 1972, o Plano de Revigoramento dos cafezais 

coloca um ponto final na antiga maneira de produzir. (Silva, 1999, p. 63.) 

Souza afirma que a pauperização dos pequenos produtores causada pelo 

capitalismo não os elimina do mercado, porém os converte em trabalhadores 

assalariados que continuam a consumir: 

Esses trabalhadores, expropriados de seus meios de produção, passam a 

compor os recursos produtivos dos capitalistas, ampliasse a produção, a 

força de trabalho assalariada, aumenta a demanda por novos meios de 

produção, por bens de consumo dos trabalhadores e por bens de consumo 

próprios dos empresários capitalistas.  (SOUZA, 2009, p. 30.) 

Sorj (2008) também afirma que o processo de modernização dos pequenos 

produtores tem de ser compreendido com base na influência de dois grupos de agentes:  

a) o conjunto de pressões/interesses derivados da expansão capitalista (e 

dentro delas em particular do complexo agroindustrial) e b) as 

particularidades da pequena produção cuja lógica fundamental é 

assegurar as condições mínimas de reprodução da unidade familiar. 

(SORJ, 2008, p. 50.) 

Esses fatores alteram a interação dos grupos a expansão capitalista passa a se 

adaptar à existência da produção familiar, e a produção familiar sofre transformações na 

sua estrutura interna a partir de sua integração/ marginalização crescente dos circuitos 

industriais/comerciais/financeiros (SORJ, 2008, p. 50.). 

De acordo Souza e Cleps Junior (2009) uma das consequências da expansão da 

cultura canavieira é a diminuição de áreas anteriormente usadas para pastagem e o 

cultivo de soja, e também afetando as áreas de cultivo da agricultura familiar. Ainda 

segundo os autores, o arrendamento de terras para o cultivo da cana se tornou uma 

forma de subsistência para as famílias do Assentamento Nova Santo Inácio Ranchinho, 

em Campo Florido-MG, uma vez que suas iniciativas de cultivar alimentos e 

comercializá-los não alcançaram resultados satisfatórios (SOUZA; CLEPS JUNIOR, 

2009, p. 16). 

O retorno financeiro proveniente do arrendamento permitiu a algumas delas 

uma melhora em suas condições de vida, pois puderam adquirir móveis e até 

veículos usados, enquanto outras investiram na reforma ou na conclusão de 

suas casas.(SOUZA; CLEPS JUNIOR, 2009, p. 17). 

Souza e Cleps Junior (2009) afirmam que no caso desse assentamento a 

decisão de arrendamento gerou muitos debates e críticas, entretanto outra alternativa 

para a geração de renda das famílias assentadas não fora encontrada. Mesmo os 

assentados que no início tentaram resistir à mudança, acabaram aderindo às práticas de 

arrendamento. Os autores ainda criticam as dificuldades de acesso ao crédito e a 

precariedade das políticas públicas para a reforma agrária que, segundo os autores, não 

têm conseguido gerar ou garantir a renda aos pequenos agricultores. (SOUZA; CLEPS 

JUNIOR, 2009, p. 16-17). 

A expansão da cultura canavieira para o Triângulo Mineiro também resultou na 

transformação das áreas próximas às usinas instaladas no Triângulo Mineiro em polos 
de migração de trabalhadores do corte da cana-de-açúcar (SOUZA; CLEPS JUNIOR, 
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2009, p. 26). Isso ocorreu porque trabalhadores migram para essas áreas a procura de 

trabalho nos canaviais. 

 

4. Conclusão 

Com esse artigo, analisamos que o crescimento acelerado do plantio da cana-

de-açúcar e a grande quantidade de usinas sucroalcooleira sendo instaladas 

recentemente acabam originalizando a grande expansão das lavouras canavieiras no 

Brasil, levantando preocupações nas recentes regiões produtoras, sem mencionar as 

velhas preocupações que já estavam esquecidas. Desse modo esse texto procurou 

enfatizar que a atividade sucroalcooleira produz ao meio ambiente, impactos ambientais 

significativos, modificando tanto o meio local como o regional, além do global.  

Assim, entendemos que o grande desafio encontrado ultimamente em relação à 

sustentabilidade tanto econômica quanto ecológica dentro do setor sucroalcooleiro se dá 

com expansão da cana-de-açúcar na qual vários fatores influenciam no não 

cumprimento do desenvolvimento sustentável, sendo eles: os avanços dos canaviais 

sobre áreas que antes ocupavam vários outras culturas (sendo eles o arroz, feijão e 

mandioca principalmente que aos poucos vão deixando de serem produzidos), a 

degradação ambiental causada pelo excesso de agrotóxicos utilizados na produção de 

cana-de-açúcar, o uso da queima da palha da cana para acelerar a colheita da cana 

(mesmo hoje sendo proibida por lei a queima, muitas queimadas ainda acontecem de 

forma ilegal, prejudicando assim todo o ambiente em volta), todos esses principais 

fatores citados além de outros que não vem a caso, acaba estando longe de serem 

considerados ambientalmente sustentáveis. 

Finalizamos ratificando que, a ocupação e utilização do território sempre 

estiveram nas mãos daqueles que controlam o poder, sendo que o domínio territorial 

acarreta necessariamente no domínio do próprio segmento societal, que direta ou 

indiretamente preso às atividades efetuadas, conforme relações diferentes e 

contraditórias. Desse modo podemos compreender a territorialização no setor 

sucroalcooleiro, através da acomodação da renda recebida da área de terra arrendada, 

assim assimila os mecanismos utilizados pelas usinas a medida enquanto forma a 

fiscalização na qual as relações são convencionadas no território, que real que expõe 

rigorosamente este processo de organização e uso do território por parte das usinas 

sucroalcooleiras. 

Fica assim evidenciado que o processo de reterritorialização no setor 

sucroalcooleiroé influenciado tanto pela sustentabilidade econômica, quanto ambiental 

pelo fato de que com o processo de desenvolvimento do capitalismo no campo e a 

degradação ambiental provocada por este acaba redefinindo as relações a sua volta, 

fazendo com que as áreas ao seu entorno passem por um processo de reterritorialização. 
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OCUPAÇÕES SECUNDARISTAS EM 2016 : INTERSEÇÕES ENTRE O 

MOVIMENTO E OUTRAS LUTAS NO BRASIL E NO MUNDO 

  

Antelmo da Silva Junior 
137

, IFES;  

  

1 Introdução 

Os movimentos sociais experimentados da Tunísia em 2009 ao movimento de 

ocupação das escolas em 2016 tem despertado na população um misto de preocupação e 

esperança, pois, como é possível observar os desdobramentos de várias das 

manifestações recentes em todo planeta a tensão crescente na sociedade pode muito bem 

se exprimir como uma demanda por mais democracia, como também pode se exprimir 

em defesa de um regime autoritário. Os caminhos do protesto social e da desobediência 

civil dependem das batalhas da comunicação, da guerra das ideias, dependem de os 

setores organizados apresentarem para o conjunto da sociedade saídas para as crises. A 

Educação, fortemente atacada pelo sistema capitalista, que a enxerga como mercadoria 

precisa encontrar caminhos para resistir e avançar e os processos de ocupação têm 

muito a nos ensinar nestes tempos. A juventude assume o bastão e protagoniza o que 

pode ser o início da mudança. 

 

1.1 Objetivos 

O trabalho pretende analisar quais as formas de organização ocorreram nas ocupações 

secundaristas, como as mobilizações saíram do campo do discurso para a ação direta, 

onde estas ações se encontram (quais são as interseções entre elas) com os movimentos 

ocorridos no Brasil e em outras partes do mundo, aprendizados do movimento. 

 

2 Referencial Teórico 

Na perspectiva da utilização da  metodologia de pesquisa na modalidade da 

Pesquisa Participante pretendemos utilizar Carlos Rodrigues Brandão, no Livro 

Pesquisa Participante. Utilizaremos para entender os movimentos sociais recentes 
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Hardt e Negri no Livro Declaração: Isto não é um manifesto. Vygotsky como 

metodologia de ensino 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa teve como percurso metodológico a busca de interação com os 

sujeitos da pesquisa obtida durante os processos de ocupação , uma vez que tanto o 

pesquisador quanto o orientador da pesquisa foram apoiadores das ações de ocupação 

nas escolas do Espírito Santo. A partir disso, buscamos algumas produções acadêmicas 

que de algum modo contribuem para adensar nossas proposições de investigação. Para 

selecionar as pesquisas, estabelecemos um recorte histórico focando nos recentes 

movimentos populares que apresentavam semelhanças metodológicas quanto as táticas 

e enfrentamentos no mundo e no Brasil. Essas buscas foram realizadas nos meses de 

abril , maio e junho do ano de 2017. Diante dessa pesquisa por meio eletrônico e de 

reuniões na UFES, montamos o projeto de pesquisa incluindo o referencial teórico, a 

metodologia, o produto educacional e as referências. 

A condução da pesquisa deverá seguir o seguinte percurso: 

1-Levantamento bibliográfico sobre o tema abordado; 2-Levantamento de 

registros fotográficos, Blogs, páginas de facebook criadas pelas ocupações para 

aobtenção de apoio e divulgação;3- Levantamento de materiais produzidos pelos 

ocupantes para organização dos espaços ocupados e para a organização dos aulões e 

eventos culturais e  esportivos ;5-Elaborar cronograma de trabalho em conjunto, 

prevendo tempo disponível para que as pessoas possam construir dados, refletir, 

informar e refletir os resultados para o grupos de convivência e para a comunidade 

científica;7- Produção de materiais e construção do produto por intermédio dos 

encontros com os ocupantes e apoiadores, assim como em entrevistas individuais;8-

Análise dos resultados;9-Reflexão atravessando todas as etapas da pesquisa ;10- 

Produção do documentário e eventos de divulgação e debate sobre as ocupações nas 

escolas. 
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4 Ocupações como estratégia de luta 

As ocupações de espaços públicos e privados têm sido utilizadas pelos movimentos de 

contestação na história recente e a sua frequência tem aumentado largamente nos 

últimos anos. Podemos perguntar quais seriam a razões que tem levado estes grupos que 

adotaram essa tática a coloca-la em prática. 

Cientes de que vivemos em uma sociedade capitalista em que a propriedade 

privada e os “bens públicos”, que se apresentam como tal, mas na verdade são 

propriedade do Estado e, como este está submetido ao poder do capital, também 

pertencem a este e não ao povo, basta observar as ações de reintegração de posse e os 

métodos de dispersão utilizados pelos aparelhos de repressão do estado em diversas 

partes do mundo que utilizam de violência similar a praticada em combates militares, 

transformando estes espaços em verdadeiros campos de batalha para destituir o povo 

daquilo que a ele pertence, em uma demonstração de que não suportará esta ação de 

ataque a uma das bases sagradas da ideologia capitalista: a propriedade privada.  

Uma das argumentações utilizadas nas justificativas legais dadas pelo poder 

judiciário é a de que há espaços para diálogo e construção de acordos possíveis entre 

manifestantes e estado, são estes os fóruns constituídos pelo estado, as representações 

legislativas e em última instância o judiciário. Trindade (2014) afirma que “A sociedade 

brasileira, no período pós-autoritário, foi capaz de avançar significativamente na 

construção de espaços participativos institucionais dedicados ao processo de 

formulação, implementação e execução das políticas públicas nas mais diferentes áreas. 

Atualmente, existe um significativo consenso construído em torno do ideário 

participativo: as mais diferentes forças políticas estão de acordo com relação à 

legitimidade da participação popular na administração pública. Contudo, este consenso 

se desfaz nitidamente quando se trata de reconhecer como legítimas outras formas de 

atuação política, como é o caso das ocupações de terras e imóveis ociosos promovidas 

pelos movimentos sociais do campo e da cidade.” Essa afirmação reforça que estas 

ações têm significado/conteúdo diferente dos manifestos políticos tradicionais, as 

passeatas e atos públicos. O conflito se dá em torno da posse de um espaço, mesmo que 

temporária, que coloca em xeque a propriedade privada, por essa razão é imperativo ao 

estado e ao capital agir com o maior rigor disponível a fim de não permitir que essas 
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avancem para além da pauta imediata ali debatida no momento no processo de ocupação 

para uma discussão de outro modelo social e econômico possível. 

A explosão das ocupações pelo mundo 

Este cenário que hora se apresenta e vem sendo construído desde 2011 com 

ocupações como da Praça Tahrir , no Egito, e do Ocuppy Wall Street, nos Estados 

Unidos, movimentos estes inspirados em manifestações anteriores como os protestos 

relativos as eleições de 2009 no Irã, a Primavera árabe na Tunísia em 2010. Alguns 

destes com resultados locais vitoriosos que possibilitaram o surgimento de novos atores 

e possibilidades no diagrama das questões políticas. A forma horizontal de organização 

que se manifesta com a não afirmação de líderes carismáticos como protagonistas e a 

tomada de decisões de forma a apresentar uma possibilidade de democracia real colocou 

em condição de surpresa a própria esquerda que trabalha muitas vezes com uma visão 

messiânica de futuro, o que estas ocupações mostraram é que não é o futuro, o amanhã 

que vai ser construído quando as condições necessárias forem conquistadas. É hoje. É 

agora que estão acontecendo os movimentos (Ocupa...isso aqui vai virar chile – 

documentário pronzato). Neste ponto temos a seguinte questão: 

Os manifestos proporcionam o vislumbre de um mundo por vir e também dão existência ao sujeito, que, 

embora hoje seja apenas um espectro, deve se materializar para se tornar o agente da mudança. Os 

manifestos funcionam como os antigos profetas, que pelo poder de suas visões criam seu próprio povo. 

Os atuais movimentos sociais inverteram a ordem, tornando obsoletos os manifestos e profetas. Os 

agentes da mudança já afluíram às ruas e ocuparam praças da cidade. Não só derrubando os 

governantes, mas também evocando visões de um novo mundo.(Hardt/Negri, 2012) 

Estes agentes têm surgido pelo mundo nas diversas manifestações provocadas 

pela insatisfação popular seja com as condições de vida da população, por decisões 

tomadas pelos governos, por ataques aos direitos humanos muitos destes gerados nas 

profundezas da crise social e econômica caracterizada pela desigualdade extrema 

provocada pela crise do sistema financeiro. Neste panorama 

 o senso comum pareceu impor que confiássemos nas decisões e na orientação dos poderes dominantes, a 

fim de que maiores desastres não se batessem sobre nós...parecia que não tínhamos escolha. Ao longo de 

2011, porém diversas lutas sociais não só abalaram como começaram a construir um novo senso 

comum”.(Hardt/Negri, 2012. p.10). 
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Junho de 2013 : o início 

O Brasil se insere neste movimento em 2013 com as manifestações de junho que 

nasceram a princípio de uma reivindicação pela redução da tarifa em SP, capitaneada no 

início pelo MPL (Movimento Passe Livre), criado no Fórum Social Mundial em Porto 

Alegre inspirado em revoltas populares protagonizadas por estudantes nas capitais da 

Bahia e de Santa Catarina, respectivamente, as Revoltas do Buzu, em Salvador em 2003 

e da Catraca, em Florianópolis em 2004. Esses movimentos carregavam em si a 

indignação popular represada no interior do transporte coletivo fomentando uma 

dinâmica de luta massiva que escapava a qualquer forma previamente estabelecida .  

Exigia na prática um afastamento dos modelos hierarquizados fugindo dos 

modelos prontos utilizados usualmente por sindicatos e entidades estudantis, 

apresentando ainda que de forma embrionária um novo modelo de organização. O 

objetivo era fugir da influência das entidades estudantis aparelhadas por grupos 

partidários se colocaram como liderança e que tentaram, especialmente na Revolta do 

Buzu em salvador, negociar com o poder público em nome dos manifestantes, sem 

atingir a revogação do aumento alcançando meias concessões com os governantes e 

utilizando de todos os meios possíveis para desmobilizar a população. 

Em Florianópolis, que iniciou o movimento em 2004 influenciado pelos 

acontecimentos em Salvador e municiado pelos relatos do Centro de mídia 

independente e do documentário Revolta do Buzu, de Carlos Pronzato, que 

apresentaram a experiência de ação direta da população por meio de assembleias 

horizontais, o aparelhamento da revolta pelas entidades estudantis e a explosividade da 

luta pelo transporte público, os estudantes que assistiram ao documentário e assistiram 

aos debates pularam os muros de suas escolas e se juntariam as manifestações da revolta 

da Catraca ocupando terminais e bloqueando a ponte que dá acesso a ilha. Estes 

protestos forçaram o poder público a revogar o aumento e serviram de base para a 

fundação do MPL no ano seguinte . 

Construído fundamentado nesse modelo de organização o MPL iniciaria um 

movimento contra o aumento da tarifa que ficou conhecido como “Não é por vinte 

centavos” e trouxe para o debate nacional, alcançando até mesmo noticiários da grande 

mídia, a questão do passe livre. Após violenta repressão do estado aos estudantes, vários 



551 
 

segmentos da sociedade foram às ruas solidarizados com a pauta e o movimento tomou 

um vulto nacional. A partir dessas adesões a pauta se pulverizou e alcançou uma 

diversidade de reinvindicações, apesar de não abandonar a pauta de origem, que 

apresentou uma população insatisfeita com toda a gama de serviços e políticas públicas 

e essa revolta foi de certa forma capitalizada pela mídia hegemônica que, a princípio se 

colocou contrária ao movimento, mas ao enxergar seu potencial aparelhou uma parcela 

da representação popular que havia se juntado as manifestações para iniciar uma 

cruzada contra a corrupção, desviando o foco da luta contra um sistema que é o real 

causador dos aumentos das tarifas e da precarização dos serviços públicos e 

direcionando para uma classe política já desacreditada pelos diversos escândalos de 

corrupção investigados e direcionando sua artilharia para um grupo específico de 

políticos, que acabaria culminando no Golpe Parlamentar de 2016 . 

Porém mesmo com este aparelhamento o Movimento foi vitorioso e alcançou 

como resultado a revogação do aumento da tarifa e as experiências do movimento 

popular que iniciou as manifestações alcançaram todo o país, trazendo à tona as 

contradições das organizações estudantis, sindicatos, partidos e de alguma forma 

recuperando a discussão em torno da democracia direta . 

Ocupações Secundaristas em 2015 

Nesse cenário, após um intenso ano de 2014 com potentes manifestações contra 

a Copa  de 2014, surgem no Brasil as ocupações das escolas públicas no ano de 2015 no 

Estado de São Paulo e em 2016 em todo o Brasil.  

As ocupações de 2015 tem início como resistência a reorganização escolar 

proposta pelo governo de São Paulo que propunha o fechamento de 99 escolas no final 

desse mesmo ano. O processo de mobilização inicia-se com indignação no Facebook, 

no Whatsapp e no cotidiano da escola. A percepção de a indignação era compartilhada 

traz a tona o movimento que inicia com o conflito local, com protestos contra as 

diretorias. Logo vira passeatas nos bairros, depois protestos em regiões centrais, 

reunindo várias escolas e, finalmente, ocupações. Das ocupações, o movimento ainda se 

transforma em bloqueios de avenidas, antes de conseguir a renúncia do secretário de 

educação, a suspensão da reorganização escolar e a derrubada da popularidade do 

governador. A vitória dos secundaristas foi simplesmente a mais importante derrota 

política da carreira de Geraldo Alckmin como governador e estamos falando da derrota 



552 
 

de um grupo político que está a frente do governo de São Paulo desde a reabertura 

política nos últimos anos da ditadura militar . 

As ocupações geraram uma dinâmica de organização coletiva que forjou novas relações sociais, tanto 

entre os estudantes, como entre eles e os professores e as direções das escolas. Os secundaristas 

romperam o isolamento individualista do cotidiano escolar e criaram uma nova sociabilidade no processo 

de luta: uma sociedade baseada na corresponsabilidade, na horizontalidade dos processos decisórios e no 

cuidado com o patrimônio publico (Ortellado, 2016) 

Esse movimento gerou a criação de novos grêmios orientados por uma 

organização horizontal e desvinculada de partidos e instituições burocráticas em 

diversas escolas, com maior participação dos estudantes. Pais de estudantes sentindo-se 

empoderados para cobrar e controlar a atuação dos diretores de escolas. Milhares de 

estudantes-ativistas forjados nas ocupações já carregam suas experiências em 

organização autônoma para as universidades e locais de trabalho. Esse é o grande 

legado deixado pelas ocupações secundaristas de 2015 . 

Não podemos deixar de destacar que as forças de repressão também ampliaram a 

sua vigilância estabelecendo desde o fim do movimento uma perseguição a estudantes e 

professores que foram identificados durante as ocupações. Outro fato é que no ano de 

2016 quando aconteceram novas ocupações em São Paulo desta vez o então secretário 

de segurança, Alexandre de Moraes, que depois viria a torna-se ministro da justiça no 

governo ilegítimo de Michel Temer e após isso Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

solicitou ao procurador do Estado de São Paulo um parecer que permitisse que as 

reintegrações de posse fossem feitas sem mandato judicial e de forma inconstitucional 

foi atendido, o que gerou o enfraquecimento do movimento, pois as desocupações 

foram feitas de forma arbitrária e violenta, resultando em diversas prisões de estudantes 

e professores e encerrando o movimento de 2016 de forma precoce.  

Dessa vez mesmo o desrespeito flagrante a ordem constitucional não obteve a 

mesma comoção gerada na população em 2013 durante as jornadas de junho ou pela 

luta contra a reorganização de 2015. Vale destacar que foi impetrado pela defensoria 

pública do estado de São Paulo ação de inconstitucionalidade contra o parecer utilizado 

pela secretaria de segurança de São Paulo e o julgamento do mérito da ação foi 

designado recentemente para o Atual Ministro do STF Alexandre de Moraes, autor da 

solicitação do parecer que está sendo julgado e o mesmo não se declarou impedido de 

julgar, mesmo é parte do processo.  
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Ocupações Secundaristas em 2016 

A Reforma do ensino médio publicada na forma da medida provisória 746/2016, 

a PEC 241/2016 de congelamento dos gastos enviada ao congresso e o Projeto Escola 

sem Partido foram os atos do Executivo e do legislativo que deram início ao novo ciclo 

de ocupações secundaristas no Brasil. 

É importante ressaltar que os estudantes não se limitaram ao tema da educação. 

Eles se posicionaram contra a PEC 241, contra o fundamentalismo e as verdades da 

escola sem partido. O Paraná desta vez foi o estado onde os movimentos de ocupação 

tiveram maior dimensão, mais de 90% de todas as ocupações do país foram realizadas 

no Estado no Paraná. Ao total mais de 700 escolas estaduais foram ocupadas, 

envolvendo inúmeros alunos da rede pública de ensino e apoiadores, o que gerou grande 

mobilização da sociedade, com posicionamentos favoráveis e contrários ao movimento, 

retratados diariamente pelos meios de comunicação . 

O Movimento mantinha as características dos processos de luta iniciados em 

2003 em Salvador na Bahia, a Revolta do Buzu e de ocupações como a de Wall Street, 

horizontalidade e autonomia, embora as forças contrárias ao movimento acusasse o 

movimento de ser partidário. Neste aspecto é possível destacar as ações de grupos como 

o MBL que em ação quase que conjunta com o governo do Paraná promoveu atos de 

características fascistas ao tentar desocupar a força as escolas ocupadas assim como 

operar campanhas de difamação do movimento semelhante a utilizada pelo estado de 

São Paulo em 2015, que incluía desde mentiras com relação ao movimento (que se 

utilizavam de drogas nas ocupações, que se tratava de manipulação de partidos,etc.) até 

mentiras dizendo que as ocupações prejudicariam o ENEM e o Bolsa Família. No 

Paraná essas ações ocorreram de forma mais indiscriminada , No dia 23 de outubro o 

governo se reuniu com pais, diretores, professores e integrantes de grupos organizados 

contrários ao movimento para discutir medidas contra as ocupações. Foram propostas 

entre outras coisas a criação de um gabinete e um canal de comunicação exclusivo para 

orientação de pais e cidadãos em geral sobre as ocupações, inclusive sobre como agir 

contrariamente a estas dentro do limite da lei e realizar “denúncias”. A individualização 

e criminalização foi adotada como principal estratégia de desmobilização e intimidação:  

No dia 19 de outubro o MEC enviou um ofício ás diretorias dos institutos 

federais para que estas identificassem os estudantes que participavam das ocupações. 
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Onde os governos não encontravam colaboração da justiça para realização de 

integrações de posse, contaram sobretudo com uma tática muito utilizada pelo governo 

de São Paulo: O estímulo do conflito entre a comunidade escolar e os estudantes em 

luta.  

Além das já citadas difamações estimulava o tumulto através de informações de 

que no dia seguinte haveria aula normal e, quando pais e alunos apareciam na porta, era 

estimulado um tumulto para tentar forçar uma desocupação. No Espírito Santo na 

Ocupação do Campus Vitória do Instituto Federal foram várias as tentativas de entrada 

para desocupação forçada contida pela atuação de servidores e entidades que apoiavam 

o movimento. Um dos momentos marcantes do movimento foi quando os grupos 

contrários ao movimento tentaram impedir a entrada de colchões para os ocupantes 

fazendo um cordão de isolamento o que resultou num conflito vexaminoso com 

colchões sendo agarrados e quase rasgados. Em um esforço conjunto o grupo que 

impedia o acesso dos interessados na desocupação e os apoiadores externos 

conseguiram vencer o bloqueio. Em todo o país foram situações de muita tensão e 

sofrimento. Um dos maiores desafios deve ser o aprendizado em como lidar com esses 

padrões repressivos que se repetem, mas sem necessidade de centralizar o movimento 

amplo e heterogêneo que foram as ocupações em defesa da educação pública. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Todo percurso da pesquisa está atravessado por fatos históricos muito recentes 

que ainda carecem de análises mais profundas. A história nos ensina que o aumento da 

distância às vezes nos faz enxergar melhor todo o cenário tornando as nossas análises 

mais corretas. Entretanto as perguntas que se apresentam soam como urgentes em um 

momento em que os direitos dos trabalhadores e estudantes são atacados em todas as 

partes do mundo em detrimento de um sistema econômico que tem por princípio a 

acumulação e a desigualdade que o sustenta. Desta forma o objetivo  de pesquisa está 

inserido em uma oportunidade histórica construída a partir da ação de sujeitos que tendo 

negadas as suas condições básicas de acesso a educação em um ataque direto a este 

direito, juntamente com outros de natureza tão prejudicial a sua sobrevivência e 

possibilidades de futuro, insurgiram-se e organizaram um movimento que oferece 

resistência e apresenta em seu interior ferramentas que podem apresentar a sociedade 

um horizonte possível de manutenção dos direitos históricos ora atacados e em 
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possíveis avanços que só podem ser realizados via tomada de consciência em meio a 

ação. Nessa perspectiva compreendemos que iniciar e construir este projeto é também 

agir diretamente na construção da resistência. 
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1 Introdução 

 

O presente artigo trata da participação das mulheres no mercado de trabalho no 

Brasil e também da sua inserção nas universidades no período de 2003 a 2014.  

Considero o tema relevante, principalmente no aspecto social, por que promove 

o conhecimento e a divulgação do assunto, tanto na academia, quanto para a sociedade 

de um modo geral. O propósito é de que este trabalho venha contribuir para o 

desenvolvimento do conhecimento desta área específica. 

Fundamentando-se em Giselle Pinto, a população feminina, principalmente as 

negras, durante décadas eram marcadas pela pobreza e excluídas socialmente do 

mercado de trabalho brasileiro. (PINTO, 2006). 

Mesmo tendo um grande avanço, as medidas tomadas durante o período do 

governo Lula e Dilma somente minimizaram o problema. 

Em vista disto, este trabalho buscará encontrar possíveis respostas para os novos 

rumos do movimento das mulheres e como será sua atuação política, como deverá ser 

sua  

 

______________________________ 

1
Maura Ferreira. E-mail (maura@ufu.br) 

2
Edvandra Augusta M. Pereira. (edvandra@ufu.br) 

3
Jacqueline de Andrade (jacquelineufu@globo.com) 

4
Lucimar Martins Rodrigues (lucimarmartins2006@yahoo.com.br) 

5
Nicemara Cardoso Silva (cs.nice@gmail.com) 

 

mailto:maura@ufu.br
mailto:edvandra@ufu.br
mailto:jacquelineufu@globo.com
mailto:lucimarmartins2006@yahoo.com.br
mailto:cs.nice@gmail.com


558 
 

relação com a sociedade para sua inclusão definitiva no mercado de trabalho e nas 

universidades do Brasil, e como consequência a melhoria de suas condições de vida e de 

aceitação social. 

Em suma, com os elementos abordados nesta introdução, defendo a hipótese de 

que as mulheres buscam uma melhor posição e conquistas em sua carreira e, num 

aspecto mais amplo, uma transformação da consciência para uma nova forma de se 

realizar, tanto no trabalho como pessoalmente. 

 

1.1 Objetivos 

 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre a participação das mulheres no 

mercado de trabalho e sua inserção nas universidades na última década, período em que 

o governo brasileiro de esquerda, deu início a um processo de transformação da 

realidade.  Alguns setores do governo federal, organizações não governamentais e 

movimentos sociais realizaram um esforço conjunto para melhorar a participação das 

mulheres, principalmente das negras, no mercado de trabalho e com a lei de cotas a sua 

inserção nas universidades brasileiras. 

Esse estudo também poderá contribuir na divulgação para a sociedade de 

preconceitos com a ocupação de cargos, por mulheres, nos setores de trabalho público e 

privado. Verificaremos a omissão por parte dos empregadores, que ainda persiste e 

impede que as trabalhadoras, principalmente as negras, conquistem melhores condições 

de trabalho e salários e uma educação de nível superior. 

Nesse estudo buscaremos soluções para que mesmo com as mudanças recentes 

do governo, evitemos um retrocesso na inclusão definitiva das mulheres no mercado de 

trabalho brasileiro e nas universidades. 

 

2 Referencial Teórico 

 

Vários fatos ao longo da história contribuíram para aumentar a participação das 

mulheres no mercado de trabalho, dentre os principais podemos citar a I e II segunda 

guerra mundial que forçou as mulheres a assumirem a manutenção da família; a 
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revolução industrial, período em que houve uma grande exploração do trabalho 

feminino nas indústrias, que forçavam as mulheres a trabalharem por mais horas e a 

receber um salário bem inferior ao masculino. 

A mulher tinha que cumprir jornadas de trabalho de até 

17 horas diárias em condições insalubres sendo 

submetida a humilhações e espancamentos, chegando a 

ter desvantagem salarial de até 60% em relação aos 

homens. Com este cenário de exploração e injustiça 

surgiram manifestações operárias, pela Europa e 

Estados Unidos, tendo como principal reivindicação a 

redução da jornada de trabalho para oito horas por dia. 

(ZAMARIOLLI, 2012) 

 

A revolução Russa também teve uma grande importância para as transformações 

do século XX e XXI. Verificamos que esse movimento ocorreu através de uma 

construção ao longo de uma década sendo o resultado de vários episódios 

revolucionários menores. 

Outras causas também foram importantes para o crescimento do trabalho 

feminino e sua continuidade: a necessidade de complementar a renda familiar devido 

aos baixos salários dos trabalhadores; o aumento do nível de escolaridade e o acesso das 

mulheres às universidades; o crescimento industrial e a vinda dos trabalhadores rurais 

para as cidades; os movimentos feministas que contribuíram para uma maior atuação 

das mulheres nos espaços públicos, e por fim a redução do número de filhos. 

Em 1980 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística implantou uma 

pesquisa denominada Pesquisa Mensal de Emprego – PME, que contribuiu para 

registrar as características do trabalhador e de sua inserção no sistema produtivo. As 

informações pesquisa possibilitaram a criação e o acompanhamento de políticas 

públicas, formulando-as de acordo com as recomendações da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT). A publicação da pesquisa mostrou a inserção da mulher do mercado 

de trabalho na comparação dos meses de janeiro de 2003 e 2008 e destacou os 

indicadores que apresentaram as mudanças mais significativas nos últimos cinco anos. 

A pesquisa verificou que em janeiro de 2008, mesmo sendo maioria na 

população total e tendo este crescimento no seu nível de ocupação, as mulheres ainda 

eram minoria no mercado de trabalho. Quanto à maneira de inserção no mercado de 

trabalho, as mulheres se mantinham em situação menos favorável, e não atingiam o 

40% trabalhando com carteira de trabalho assinada, entre os homens a proporção era de 

50,0%. Na contribuição para previdência a desigualdade permanecia, sendo que 37,0% 

das mulheres não contribuíam para previdência, enquanto o número de homens não 

contribuintes não chegava a um terço. 

Com esta pesquisa verificamos claramente que ainda existe um preconceito 

enorme em relação a mulher e mercado de trabalho. 

“A jornada de trabalho delas era de 40 horas semanais 

em média, e recebiam, habitualmente, R$ 956,80 por 
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mês. Esse rendimento correspondia a 71,3% do 

rendimento dos homens. Quando o contexto é mercado 

de trabalho, a maioria dos indicadores apresentados 

mostrou a mulher em condições menos adequadas que a 

dos homens. Entretanto, estas estatísticas não são 

explicadas pela escolaridade, visto que, neste cenário, 

elas ocupam posição de destaque. Aproximadamente 

60,0% das mulheres ocupadas tinham, pelo menos, a 

escolaridade referente ao ensino médio. Todavia, 

observou-se que as diferenças entre os rendimentos de 

homens e de mulheres eram maiores entre os mais 

escolarizados. A remuneração das mulheres com curso 

superior era, em média, 40% inferior a dos homens”. 

(IBGE, 2008) 

É inegável que houve uma grande transformação ao longo destes dois últimos 

séculos com relação à mulher em todos os seus aspectos, e principalmente relação a sua 

atuação como força de trabalho. Mas, apesar de todas as conquistas a mulher não deixou 

de ser discriminada no mercado. 

“A identidade da mulher como trabalhadora, portanto, 

vai estar sempre associada a seu papel de reprodutora. 

Essa imagem básica, originária da mulher família, mãe, 

dona-de-casa vai estar sempre na frente. O trabalho, por 

exemplo, é tratado no masculino e o trabalho produtivo 

é feito pelos trabalhadores. É ao homem que se associa 

a imagem de trabalhador, de provedor da família. Essa 

imagem da mulher vai trazer limitações a uma adequada 

colocação no mundo do trabalho”. (CARLOTO, 1997) 

 

Mesmo com o crescimento do número de mulheres no trabalho formal, em 

setores que antes só eram ocupados por homens, ainda é grande o número de mulheres 

que trabalham no segmento informal. Ainda é bem elevado o número de mulheres 

empregadas domésticas, autônomas ou subcontratadas para a indústria na produção de 

alimentos, costureiras e em outras atividades informais. 

“O novo modelo de flexibilização para as mulheres, 

passa pela utilização intensiva de formas de emprego 

precárias, como contratos de curta duração, empregos 

por tempo parcial e/ou trabalho em domicilio.  Uma das 

formas como se manifesta esse fenômeno, como vimos 

a partir de Abramo (1997) é a concentração da presença 

feminina nas chamadas empresas “mão” dos novos 

encadeamentos produtivos (ou seja, aquelas onde 

predomina o trabalho instável, pouco qualificado e mal 

pago), em oposição às empresas “cabeça”, onde se 

concentraria o trabalho mais bem qualificado, mais 

estável e mais bem remunerado”. (CARLOTO, 1997) 

Quanto à inserção das mulheres nas universidades brasileiras, verifica-se que no 

Brasil ainda existe um acesso diferenciado. Pesquisas apontam que somente após o final 

do século XIX, as mulheres brasileiras conquistam o direito de ingressar no ensino 
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superior e que mesmo nos dias atuais seu ingresso é tardio. Existe ainda a discriminação 

entre o gênero feminino, onde as mulheres negras são menos favorecidas, sendo sua 

atuação mínima no meio universitário. (QUEIROZ, 2013.) 

No entanto, a implantação de políticas públicas que promovem a inclusão e o 

acesso à participação das mulheres no ensino superior já surtiram alguns efeitos. 

“Atualmente a mulher desempenha um papel de 

igualdade com o homem na sociedade, tem direitos 

garantidos por lei que lhe garantem a igualdade entre os 

sexos. Um desses direitos adquiridos pela mulher foi o 

acesso à educação.” Assim, o acesso da mulher à 

educação regular e o seu ingresso na educação de nível 

superior são conquistas obtidas através de incansáveis 

lutas e manifestações. (BEZERRA, 2013.) 

O crescimento do acesso de mulheres no ensino superior tem sido constante e já 

refletiu no mercado de trabalho, verificamos um aumento crescente da mão-de-obra 

feminina qualificada. Também foram verificados alguns progressos como direitos 

sociais e ganhos profissionais. 

“Além do preconceito de gênero e o preconceito racial, 

tem questões religiosas e culturais que dificultam o 

desenvolvimento e avanços das discussões acerca de 

temas relevantes como a sexualidade humana. A 

carreira profissional da mulher se iniciou tardiamente, 

principalmente por questões de princípios familiares e 

de questões ligadas à desigualdade de gênero. As 

políticas de inclusão educacional em benefício da 

mulher como Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres, que compreende ações realizadas pelo Estado 

no enfrentamento das desigualdades entre mulheres e 

homens em nosso país através da adoção e implantação 

de ações afirmativas na promoção da cidadania da 

mulher, prevendo respeito aos seus direitos à igualdade 

e à diversidade, assim como a autonomia da mulher”. 

(SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA 

AS MULHERES, 2005). 

As mulheres mais jovens se beneficiaram bem mais com os avanços sociais 

conquistados, e o número de mulheres com curso superior completo tem crescido muito 

nas últimas décadas, Segundo Carvalho, citada por Carvalho & Casagrande (2011), 

alguns cursos de nível superior possuem uma participação predominante de mulheres. O 

ingresso da mulher na universidade tem aumentado, e em algumas áreas as mulheres 

representam uma participação superior à dos homens, onde surge uma associação das 

carreiras com o gênero. Os cursos se identificam com o perfil da mulher devido às 

características que lhe foram atribuídas como sensibilidade, obediência, afetividade e 

compreensão, e o homem como forte, sábio, competitivo e independente. (PORTAL 

MEC, 2013). 
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“Através de uma coleta de dados em uma universidade 

brasileira, verificou-se que cursos como Pedagogia, 

Enfermagem, Nutrição apresentam uma participação de 

cerca de 80% a 90% de mulheres, por serem cursos que 

representam uma extensão das atividades domésticas, 

domínio feminino, seguido por milhares de anos. Estes 

são cursos tidos como “cursos para a mulher”, 

principalmente o curso de Pedagogia, devido ao seu 

público ser predominante feminino. Por sua vez, os 

cursos de engenharia, tido como “cursos voltados para 

homem”, têm de 15% a 20% da participação de 

mulheres, onde pesquisas apontam que ainda existe 

discriminação contra a participação das mulheres em 

cursos desta área, apesar das conquistas obtidas também 

na área tecnológica. Assim formam-se estereótipos 

quanto ao público de determinados cursos, onde os 

cursos de áreas tidos como mais fáceis e didáticos são 

voltados para as mulheres e cursos que exigem mais 

esforço físico e mental são voltados para homens. Estes 

paradigmas impostos também são uma forma de 

discriminação, onde se estabelece o que é a profissão da 

mulher e do homem no mercado”. (CARVALHO & 

CASAGRANDE apud CARVALHO, 2008). 

Lombardi (2006) verificou que a mulher encontra grandes dificuldades de 

ingresso em cursos como engenharia e consequentemente dificuldades para trabalhar na 

área, durante o período em que essa questão foi questionada socialmente verificou-se 

que os foram opressores intimidados.  

Nesse processo, contudo, a divisão sexual do trabalho se 

reproduziu dentro dessas mesmas áreas, dela decorrendo 

a atribuição de trabalhos diferentes, de diferentes 

valores, a engenheiros e engenheiras.” (LOMBARDI, 

2006, p. 174) Queiroz (2013) ressalta que as mulheres 

estão representadas, mesmo que em pequena proporção, 

em todas as carreiras do elenco universitário, entretanto, 

as mulheres mulatas e negras, sobretudo as negras, estão 

ausentes em algumas destas carreiras, como os cursos 

de Engenharia, principalmente. Entre as estudantes dos 

cursos de Engenharia, por exemplo, há um 

estranhamento por parte de professores e alunos pela 

presença de jovens do sexo feminino que buscaram 

estes cursos. (CARVALHO REVISTA TRÊS [ ] 

PONTOS 11.1 Maíra Barbosa Santos 57 & 

CASAGRANDE, 2011 apud CARVALHO, 2008) 

 

 

3 Procedimentos Metodológicos 
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Este texto está dividido em três partes: na primeira, são apresentadas 

informações sobre as grandes revoluções que contribuíram para a inclusão das mulheres 

no mercado de trabalho. Na segunda, encontra-se a análise de alguns autores, e 

estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a inclusão 

feminina no mercado de trabalho assim como desafios enfrentados pelas mulheres, e a 

terceira trata da inserção das mulheres nas universidades brasileiras. 

 

4 Resultados 

O estudo poderá contribuir na divulgação para a sociedade do preconceito com a 

ocupação de cargos, no trabalho formal, por mulheres, e, principalmente por mulheres 

negras nos setores de trabalho público e privado, além de verificar a omissão que ainda 

persiste e impede a conquista de uma educação superior por parte das mulheres. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

 

Assim como a revolução russa ocorreu através de uma construção ao longo de 

uma década, assim acontece com todos os movimentos e clamores sociais. A 

participação das mulheres no mercado de trabalho no Brasil e também sua inserção nas 

universidades, só poderá ocorrer através da educação que transforma o indivíduo. A 

transformação só é possível através do conhecimento, e por isso será necessário 

continuar uma longa trajetória de lutas e enfrentamento de desafios. 

Verificamos que o período de 2003 a 2014 foi somente um episódio onde houve 

uma pequena diminuição do problema, assim devemos aprender com os acertos já 

verificados e ficar atentos aos erros também percebidos, só assim obteremos êxito. 

 

“Revolução Russa é um episódio, um capítulo da revolução proletária 

mundial. E segundo um de seus dirigentes, seria o ensaio geral da 

revolução mundial. Se ela é um ensaio geral, logicamente nós temos 

que aprender daquilo que aconteceu naquele ensaio geral. Se estamos 

interessados nesse drama, nessa peça que é a revolução mundial, então 

nós temos que começar nos interessando pela primeira grande 

realização, que foi a Revolução Russa de 1917”. (PIMENTA, 2012) 

 

Aprendemos que a luta das mulheres nos dias atuais pelo direito de participar do 

mercado de trabalho em condições iguais às dos homens só pode ocorrer através de um 
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processo de construção, será necessário que ao longo dos anos sejam quebradas 

barreiras que impedem as mudanças. 

Com isso verificamos que é imprescindível que movimentos sociais apresentem 

e implantem um modelo teórico de novos rumos a tomar para a melhoria da atuação 

política e social das mulheres, visando sua inclusão definitiva no mercado de trabalho e nas 

universidades. 

A revolução proletária, por sua vez, não apenas acaba 

com o capitalismo, que é uma forma específica de 

sociedade contraditória, mas acaba com milhares de 

anos de uma sociedade dividida em classes. Ela coloca 

em pauta a reunificação interna dessa sociedade, 

abolindo essa contradição entre ricos e pobres, entre 

exploradores e oprimidos. (PIMENTA, 2012) 

 

A entrada da mulher nas universidades fez com que crescesse sua participação 

em campos sociais, políticos e econômicos, onde a sua presença há algum tempo era 

restrita. A conquista de seu espaço junto à sociedade lhe permitiu decidir e construir 

uma carreira profissional e fazer escolhas sobre sua maneira de viver.  

É fundamental a continuidade e ajustes na formulação e efetivação das Políticas 

Públicas na busca de melhorias que acabem cada vez mais com o preconceito e a 

discriminação ainda presente na sociedade, aumentando o índice de desenvolvimento do 

Brasil. 
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1 Introdução 

O presente artigo tem como propósito elucidar e relatar a conexão e o trabalho realizado 

pelas mulheres da Fazenda Carinhosa na região rural da cidade de Uberlândia no estado 

de Minas Gerais, a partir de uma perspectiva de empoderamento, resistência e 

autonomia. É necessário resgatar criticamente estudos acadêmicos, e fazer uma reflexão 

sobre o tema. 

No Brasil, a resistente organização e a participação de mulheres trabalhadoras rurais 

ganham proeminência no processo da Constituinte, no final dos anos de 1980, com o 

desenvolvimento do direito à seguridade social por meio da garantia da aposentadoria 

no valor de um salário mínimo. As trabalhadoras rurais conquistaram o reconhecimento 

de seus direitos, mesmo que tardiamente não muda a relação familiar e suas 

responsabilidades domésticas. Em geral, é relevante expor as experiências no campo 

agroecológico, elucidando também o papel da agricultora como esposa, responsável 

pelo lar e os deveres domésticos, como lavar, passar, cozinhar e os cuidados com a 

família, de modo que não questiona as relações de poder e os papéis desenvolvidos 

pelos diversos membros, colaborando para tornar ainda mais despercebido o trabalho 

das mulheres. (PAULILO, 2004) 

Os movimentos das mulheres são um dos movimentos mais arraigados e contam maior 

organicidade de mobilização em nosso país. Exemplos: as três edições da Marcha das 

Margaridas (2000, 2003 e 2007), os diversos acampamentos e mobilizações do 

Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), das mulheres do MST entre outros.  O 

feminismo é uma ferramenta fundamental que consente fazer uma leitura da realidade 

das mulheres, independente das várias abordagens desenvolvidas nas últimas décadas. 

Existe uma mudança do interesse feminino, seja em razão das primazias do movimento 
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de mulheres, seja em função da agenda da pesquisa, para temas vinculados a identidade, 

reconhecimento, direitos reprodutivos e a participação política. (PAULILO, 2004). 

Outro ponto importante a se mencionar são as questões como a separação sexual do 

trabalho, o planejamento produtivo, a emancipação política e econômica das mulheres 

na qual culminam por não serem debatidos.  Nesse conjunto de circunstâncias o 

intercâmbio e a sistematização de conhecimentos principais pelas mulheres, 

configuram-se em táticas retomadas para dar maior visibilidade, e valorizar o trabalho 

desempenhado pelas mulheres na agroecologia, e o refinamento da sua competência em 

pensar sobre suas próprias experiências. (CARDOSO & SCHOTTZ, 2010). 

1.1 Objetivos 

O presente artigo tem como objetivo elucidar e relatar a conexão e o trabalho realizado 

pelas mulheres da Fazenda Carinhosa na região rural da cidade de Uberlândia no estado 

de Minas Gerais, a partir de uma perspectiva de empoderamento, resistência e 

autonomia. É necessário resgatar criticamente estudos acadêmicos, e fazer uma reflexão 

sobre o tema. 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Sem Feminismo Não Há Agroecologia 

Através do feminismo, agricultoras e camponesas vencem barreiras estabelecidas pela 

sociedade patriarcal e atuam ativamente no processo agroecológico, permitindo não só 

sua participação ativa, mas uma reflexão sobre agroecologia e a desconstrução dos 

papéis socialmente estabelecidos às mulheres, trazendo à tona alguns debates políticos 

que já começam a influenciar as organizações, bem como: discutir o feminismo e 

agroecologia, experiências, histórias, autonomia financeira e o enfrentamento da 

violência contra as mulheres. 

A Agroecologia é um campo de saberes que promove e compõe conhecimentos 

populares e científicos, de modo que concede o desafio de produzir novos 

conhecimentos a partir desse encontro. Dessa maneira é um novo protótipo para o 

crescimento rural sustentável, de modo que seus princípios e seus conhecimentos 

sólidos aponte a necessidade de construção de relações mais equânimes e justiceiras 

com o outro, seja este outro ambiente ou indivíduo. (ANA, 2008). 

A relação entre indivíduos e destes com a sociedade é pautada pelo posicionamento 

social em que se reconhecem e são reconhecidos. Os diferentes sujeitos envoltos nessas 

relações, na agroecologia e na sociedade, são abarcados por diversas relações sociais, 
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como: raça, gênero, sexualidade e classes. Estas instigam e podem em algumas 

circunstâncias serem decisivas em suas ações. Por conseguinte, é relevante para o 

crescimento da agroecologia entender quais são as ações que se colocam, por exemplo, 

mulheres, jovens e homens. (ANA, 2008). 

Diferenças entre homens e mulheres são percebidas sejam elas naturais ou culturais. 

Uma das questões sobre a qual se dedicaram algumas feministas ao longo da história, é 

se essas diferenças são ocasionadas das desigualdades nas relações de gênero. Em 

diferentes culturas as mulheres, devido à função reprodutiva que desempenham para a 

natureza humana, estiveram ao longo da história culturalmente associadas ao espaço 

privado, no qual se encontra o âmbito doméstico, de reprodução da vida. (ANA, 2008). 

A desigualdade, contudo, acontece a partir do momento em que os trabalhos são 

hierarquizados, ou seja, em que o trabalho reprodutivo é menos valorizado do que o 

trabalho producente.   

“Produzir alimentos saudáveis é construir a libertação”. (VALOURA, 2005-2006). 

Permite a valoração do trabalho de modo a garantir o seu sustento e a perpetuidade na 

terra, oportunizando a mulher a se conhecer e ser reconhecida como trabalhadora, 

fazendo parte da história, no papel de principal, com chance de, também, dirigir a cena. 

(LOURDES BORDANESE MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS, 2014). 

De acordo com Paulo Freire “empoderamento pode ser visto como a noção 

freiriana da conquista da liberdade pelas pessoas que têm estado subordinadas a uma 

posição de dependência econômica ou física ou de qualquer outra natureza”. 

(VALOURA, 2005-2006). 

Nelly Stromquist apud Ana Alice Costa propõem modelos que sejam acatados no 

estudo de empoderamento, são eles: mecanismos de uma autoimagem e confiança 

positiva, buscar desenvolver a habilidade de pensar criticamente, construir grupo, 

ascensão tomadas de decisões e ações. 

 

2.2 Economia feminista 

A economia feminista é uma área das ciências que envolve o estudo do pensamento 

econômico a partir da invisibilidade das mulheres no pensamento neoclássico e 

marxista, assim como, a ressignificação do trabalho de maneira mais vasta, analisando o 

mercado informal, o trabalho doméstico, a divisão sexual do trabalho na família e 

essencialmente acrescentando a esfera reprodutiva como fundamental a existência 

humana. (NOBRE, 2002). 
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A economia feminista discute e critica os modelos tradicionais da economia, 

fundamentados nas abordagens antropocêntricas e androcêntrico, de tal maneira que nos 

conceitos e divisões como na metodologia analíticos empregada. A economia 

neoclássica faz uma análise qualificando “as mulheres como pessoas com filhas (os), 

dependentes do marido ou do pai, donas de casa improdutivas e irracionais” 

(CARRASCO, 1999). 

Este conceito da Nova Economia da Família acarretou em uma discussão da 

igualdade de salários para mulheres e homens, das condições de empregos femininos e 

da economia de contentamento. Para tal, as mulheres da classe trabalhadora são 

designadas a criar “capital humano masculino”, sendo o salário familiar repassado aos 

homens camuflado de proteção e os baixos salários justificados por serem “criaturas 

fracas dependentes economicamente do marido ou do Estado”. (CARRASCO 1999). 

Sendo assim, outro ponto relevante a mencionar é a contribuição marxista, ou 

seja, é o entendimento da opressão sistêmica às mulheres que acrescentou conceito de 

patriarcado conexo com o capitalismo, de maneira que os dois sistemas se esforçam e se 

recriam reciprocamente. (CARRASCO 1999). 

Pelo entendimento de que patriarcado é a predomínio material masculina sobre a 

feminina, diante das categorias de exploração de classes os homens dominariam a força 

de trabalho das mulheres explorando-as diretamente. (CARRASCO, 1999).  

2.3 Proposta da economia solidária 

O modelo econômico capitalista neoliberal, segundo exercitado no Brasil, por 

decorrência da concentração da renda, desemprego, diminuição do valor nominal dos 

salários e ameaças ao meio ambiente, se tornou um conjunto de atributos que 

contribuem para o adensamento das desigualdades e da segregação social. (CATTANI, 

2003). 

É nessa situação de provocação da questão social e de organizações que 

embarcam em um processo falencial, que inicia nos anos 90, uma sugestão de base 

econômica-social, baseada em valores como a solidariedade, a autogestão, a repartição 

igualitária de exceder. Surgida no Movimento Sindical, que contribui para criação e de 

estruturas de apoio à formação de coletivos de trabalhadores, organizados de maneira 

associativos, essa proposta recebe a designação de Economia Popular Solidária. O 

popular reporta-se as origens de seus trabalhadores e o qualificativo de solidária, ao 

padrão que seus idealizadores sugerem para as relações sociais de produção. 

(CATTANI, 2003). 
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Fernandes e Betanhho (2017) entendem que é necessário acrescentar o adjetivo 

Popular à economia solidária - portanto, Economia Popular Solidária (EPS), dado que é 

imprescindível evidenciar a gênese classista das organizações fundadas a partir desses 

ideais, e avançar em políticas públicas emancipatórias de geração de trabalho e renda, 

que devem ser desenvolvidas com ênfase na autogestão e libertação em relação às 

dependências criadas e mantidas pelo Estado e longe das retóricas, alicerçando a 

organização de classe à práxis solidária. 

As dimensões sociais e econômicas não se esgotariam, uma vez que a Economia 

Popular Solidária propõe conteúdo político, tais dimensões estão fortemente ligadas e 

articuladas, de maneira que se faz necessário observar em sua totalidade e não de modo 

isolado a fim de ponderar ações da Economia Popular Solidária. (LAVILLE, 2002) 

Outro autor menciona e destaca o caráter político dos empreendimentos da EPS 

(Economia Popular Solidária), o que corresponde em um conjunto do movimento de 

luta e resistência, na qual estabelece uma nova relação com o econômico, que 

consequentemente passaria à condição de meio a serviço da realização de objetivos 

sociais. Ele ressalta o caráter comunitário dos empreendimentos de trabalho e renda, 

conforme os princípios da Economia Popular Solidária, de maneira que se diferenciam 

as formas abstratas de solidariedade e propostas historicamente pelo Estado, uma vez 

que estão voltados para a solução da problematização social. (FRANÇA FILHO,2002). 

Para França e Leville (2004) a Economia Popular Solidária equivale a uma 

tentativa de fazer valer os princípios do associativismo e do cooperativismo, na 

perspectiva da solidariedade, sob a maneira de produção capitalista.  

No que tange a autogestão na perspectiva da EPS pode ser definido como uma 

junção de práticas sociais com atributos democráticos para a tomada de decisão, na qual 

permite criar autonomia de um “coletivo” permitindo o poder compartilhado, ou seja, 

reflete o modo de agir do coletivo. (ALBURQUERQUE,2003). 

Ao avaliar os empreendimentos da Economia Popular Solidária, existem oito 

características, bem como: autogestão, democracia, participação, igualitarismo, 

cooperação, viabilidade, responsabilidade social e desenvolvimento humano. (GAIGER, 

2003). 

No que se refere à autogestão há algumas vantagens desse modo de gestão: a 

redução de divergência de alcances entre os participantes, a disposição para a 
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resolução de conflitos, maior número de opiniões e conhecimentos dos envolvidos, as 

quais enriquecem, dessa maneira, o processo participativo. (SINGER, 2000). 

 

3 Economia solidária sob a ótica ampliada da autogestão  

  

Inúmeros conceitos incidem sobre a autogestão, uma palavra que no 

significado lato, compreende-se por um conjunto de práticas sociais que se caracteriza 

pela natureza democrática das tomadas de decisões, que propicia a autonomia de um 

"coletivo". É um exercício de poder compartilhado, que qualifica as relações sociais de 

cooperação entre pessoas e/ou grupos, independentemente do tipo das estruturas 

organizativas ou das atividades, por expressarem intencionalmente relações sociais mais 

horizontais. (ALBUQUERQUE, 2003). 

É relevante mencionar que este termo é bastante conhecido pelos ativistas da 

Economia Solidária, expondo autogestão como modo de autonomia da trabalhadora e 

do trabalhador sobre a gestão do empreendimento, em que todos os trabalhadores estão 

informados de todo o processo de trabalho, na qual é exercido de maneira clara, 

permitindo tomar decisões claras. É compreendido como modo de organização do 

trabalho, ou seja, onde não existe separação entre o trabalho intelectual e o trabalho 

manual. A maneira de produção é coletiva o que caracteriza a presença de um processo 

de educação em contínua construção na organização.  (CANÇADO, 2007). 

No que lhe concerne a autogestão remete uma significância que abarca uma 

mudança completa da sociedade em todos os âmbitos seja, econômico, político e social, 

na qual relaciona não somente na maneira de administrar, mas na precisão de um 

planejamento e de um projeto social. (FARIA, 2009). 

Essa visão abrange, pois, autogestão trata-se de um modelo de gestão, ou seja, 

possui uma visão de múltiplas dimensões, como: social, econômico, político e técnico e 

diz respeito a uma maneira de organização de ação grupal. A autogestão tem uma 

dimensão social, visto que é entendido como decorrência de um processo capaz de 

conceber atos e resultados oportunos para todos os indivíduos e grupos que dela 

pertencem. No que tange ao caráter econômico, ressalta as relações sociais de produção, 

que oferecem mais valor ao fator trabalho do que ao capital. Sua perspectiva política 

fundamenta-se em sistemas de representação de valores, princípios e práticas oportunas 

e criadoras de condições para a tomada de decisão, no que resulta uma construção 
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coletiva e que permita compartilhar o poder, ou seja, opinar e decidir de modo que 

garanta o equilíbrio, respeito e o papel de cada um dentro da organização. No que diz 

respeito o aspecto técnico ele consente refletir num outro formato de organização e de 

divisão de trabalho. (ALBUQUERQUE,2003). 

Diante desse contexto, evidencia que a autogestão é um princípio da ES 

(economia solidária), sendo característica essencial para os empreendimentos solidários, 

vistos que se configuram como tal, mas, essa prática é inconstante entre as organizações 

de apoios, as quais são em sua maioria qualificadas pela falta de organização 

administrativa democrática.  

A autogestão é complexa dentro da economia solidária, pois o que acontece é 

que em muitos casos, diversos projetos são solidários, porém não são autogestionários. 

Salienta- se que as relações de trabalho autogestionárias se exibem como adversas “as 

relações capitalistas de assalariamento, exploração dos trabalhadores, separação entre 

gestão e execução, entre trabalho intelectual e manual. A autogestão se opõe as práticas 

paternalistas, assistencialistas e clientelistas, bem como evita a corrupção dos dirigentes. 

A autogestão é associada a uma nova concepção de democracia participativa e de 

exercício efetivo da cidadania”. (LECHAT; BARCELOS, 2008). 

Alguns autores ressaltam que a economia solidária acaba não priorizando um 

dos desígnios que é autogestão, descaracterizando e se confundindo com programas de 

transferência de renda ou de terapia ocupacionais voltados ao assistencialismo, à 

proposta deveria ser de promover ações emancipatórias do fomento e apoio aos 

empreendimentos econômicos solidários, mas, o que observa é a dependência ao poder 

público municipal, tendo a necessidade de políticas de empreendimentos solidários que 

obtenha a autogestão e a autonomia. (FRANÇA, 2001; GAIGER, 2004; LECHAT, 

2002). 

 

 

4 Procedimentos Metodológicos 

O método utilizado na pesquisa é de cunho qualitativo, uma vez que é estudo de caso 

único. A coleta de dados foi uma pesquisa de referências bibliográficas e entrevistas 

semiestruturadas.  

As entrevistas foram realizadas com 11 trabalhadoras, de idades que variam de 35 anos 

a 83 anos do grupo de cujo nome é “Camponesas Empoderadas Criando Artes” 

(Associação AMA e AFAGA - Associação de Mulheres Artesãs, Agricultura Familiar e 
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Grupos de Afinidades). Esse grupo está incubado no Centro de Incubação de 

Empreendimentos Populares Solidários (Cieps), organismo da Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia e estão presente nos campi de 

Uberlândia, Ituiutaba e Patos de Minas, apoiando e acompanhando trabalhadoras e 

trabalhadores dos segmentos de coleta seletiva, agricultura camponesa em transição 

agroecológica e arte-cultura popular, organizados em grupos informais, associações e 

cooperativas. O Cieps tem como objetivo promover, por meio da extensão, em 

indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, os princípios da Economia Popular 

Solidária, assessorando grupos de trabalhadoras e trabalhadores que desejam se 

organizar em iniciativas produtivas solidárias. 

 O processo de incubação é organizado a partir de uma lógica formativa, em que 

conhecimentos são partilhados entre os envolvidos - trabalhadores, assessores, 

professores, técnicos, alunos - de forma a promover a apreensão dos conhecimentos 

necessários a uma prática de produção e comercialização ressignificada a partir dos 

princípios da EPS. 

A Associação AMA e AFAGA é gerenciada e representada apenas por mulheres, na 

qual elas priorizam por reconhecimento e o respeito.  

Para esta pesquisa, buscou-se levantar a história das mulheres pertencentes ao grupo, 

trazendo claramente os pontos em comum: a busca pela independência financeira, ou 

seja, não depender de seus maridos, do reconhecimento enquanto camponesas frente à 

sociedade, mostrando o trabalho que é desempenhado de maneira consciente, pois o 

principal meio de produção é agroecológico, um plantio sem veneno, uma vez que estas 

mulheres defendem a conversão das propriedades para modelos mais sustentáveis, em 

função das suas preocupações com a saúde e alimentação das pessoas e com a 

preservação do meio ambiente. 

Até o início dos anos 2000, as questões trazidas pelas mulheres não tinham ocupado um 

lugar relevante nas pautas políticas dos movimentos ecológicos no Brasil. No entanto, 

em várias regiões do país, algumas lideranças femininas teimosamente foram 

despontando e conseguiram fazer-se reconhecer. Muitas delas, ao entrarem nas lutas 

sociais, incorporam discursos práticos centrados na autonomia das mulheres. (ANA, 

2008). 

É importante pontuar o que mobilizam as mulheres rurais são questões pessoais, 

familiares econômicos e não são idealizações a curto prazo, mas uma projeção de um 

futuro melhor para todas e todos. 
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Essas mulheres têm 95 % nas participações das feiras que participam, pois são ativas no 

campo e na ausência de seus maridos cuidam, zelam e se preocupam com a efetivação 

de todas as atividades à que se propõem tem uma enorme preocupação de conseguir 

desempenhar todas as suas atividades. No entanto essas mulheres veem mostrando uma 

capacidade organizativa e política bem importante. Deixaram de ser apenas esposas, 

mas sim começaram a ser titulares de empreendimentos, presidentes de cooperativas 

rurais, de associações e grupos de produtoras. 

 

5 Resultados 

De acordo com as entrevistas realizadas, nota-se que os resultados obtidos é um 

processo a longo prazo, pois as mesmas além de almejarem a independência financeira, 

reconhecimento da sociedade elas querem fornecer produtos com qualidade, sem 

veneno, saudáveis e acima de tudo garantir seu espaço na sociedade.  

É um trabalho equitativo das funções sem demérito da participação feminina, ou seja, as 

mulheres estão contribuindo para o fortalecimento com uma isonomia das funções, 

porque não é somente a força física que deve ser levada em consideração, mas também 

a contribuição intelectual de modo que tenham voz ativa. 

Diante das decisões tomadas em grupo, apontou-se uma necessidade de garantir um 

espaço específico para sua auto-organização, elas apontaram também que todas têm 

funções preestabelecidas, porém cada um faz um pouco de cada coisa de maneira que 

não sobrecarrega nenhuma e todas possam partilhar de seus conhecimentos e contribuir 

para a associação das Camponesas Empoderadas Criando Artes, afinal as mulheres 

serão reconhecidas na medida em que discorrem da sua própria história.  

Logo, os resultados almejados é crescer, busca pela independência, valorização e o 

reconhecimento enquanto mulheres do campo que lutam em busca de seus sonhos.  

 

6 Conclusões ou Considerações Finais 

Com o presente estudo pode-se analisar a posição que a mulher vem 

desempenhando como agricultora. A agroecologia tem se mostrado um caminho viável 

e promissor, já que tem permitido a agregação de valor à produção, geração de 

excedente, maior autonomia produtiva e qualidade de vida nos envolvidos. Percebeu-se 

que a adoção do sistema agroecológico de produção acarretou em mudança na maneira 

como as próprias mulheres idealizavam sua vida e a parti daí, redirecionaram sua 

posição e sua relevância na sociedade, a partir da emancipação e da visibilidade que seu 
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trabalho oportuniza, por abrir espaços para que elas operam como sujeitas, é importante 

frisar que todas essas conquistas elevam sua autoestima e é um passo para alcançarem 

seus sonhos. 

 Os desafios que as mulheres encontram são diversos, mas o grupo das 

Camponesas Empoderadas Criando Artes evidenciou a força, resistência, autonomia e o 

empoderamento de cada integrante, bem como o resgate da história, trajetória de vida de 

cada mulher. Outro aspecto destacado pelas integrantes é a vasta experiência 

apresentada, pois como as idades variam de 35 a 83 anos é muito importante todas 

terem voz ativa e colaborar para o movimento.  

Por meio do feminismo, as agricultoras conseguem vencer e quebrar os 

estereótipos designados pela sociedade patriarcal e atuam no processo agroecológico, 

consentindo não só sua participação, mas uma reflexão sobre o que é agroecologia, 

trazendo alguns debates políticos que já começam a influenciar as organizações, bem 

como: discutir o feminismo e agroecologia, experiências, histórias, autonomia 

financeira e o enfrentamento da violência contra as mulheres. 

No que tange a Economia Popular Solidária na perspectiva da autogestão, 

averígua-se que as relações de trabalho no proceder do tempo e da história padeceram 

mudanças, e em oposição ao sistema capitalista dominante, alternativas múltiplas foram 

surgindo, e a economia solidária é uma delas, pois, propõe relações de trabalhos com 

base em princípios solidários, coletivos e autogestionários. Buscou-se examinar neste 

artigo a ampliação da autogestão não apenas como um novo modo de administração, 

mas com uma linha que considera a figura da trabalhadora nesta conjuntura do trabalho 

com um caráter multidimensional abarcando o social, o econômico, o político e o 

técnico. 
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DIFICULDADES DOCENTES NO USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS EM 

SALA DE AULA 

 

Liliana Bernardino 

 

Resumo: Nos dias atuais a tecnologia tem feito parte do cotidiano da sociedade. 

Recursos como o computador e a internet, antes utilizados somente por uma pequena 

parcela da população, teve seu uso popularizado e seu acesso ampliado para vários 

segmentos sociais. Assim como em vários setores, as novas tecnologias passaram a ser 

utilizadas também no âmbito da educação, trazendo consigo novas possibilidades 

pedagógicas. Apesar das inúmeras vantagens de seu uso, esses recursos também tem 

imposto diversas dificuldades para sua aplicação em sala de aula pelos educadores, não 

tanto na prática e sim como utilizá-lo na formação do aluno, este professor deverá 

adequar o seu conteúdo a linguagem midiática dos alunos para que consiga a interação 

formação, tecnologia e educação. Neste sentido, o presente artigo teve como objetivo 

analisar as principais dificuldades encontradas pelos professores na inclusão dos novos 

recursos tecnológicos em sua prática docente. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de 

revisão de literatura com as principais obras e estudos da área tendo sido verificado que 

a falta de capacitação dos profissionais para a utilização dos recursos tecnológicos, 

sobretudo durante a sua formação acadêmica, além da falta de uma estrutura adequada 

das escolas e a dificuldade de integração desses recursos aos conteúdos e disciplinas 

tem feito com que muitos professores abram mão das diversas possibilidades 

pedagógicas oferecidas com a utilização da tecnologia. 

 

Palavras-chave: Prática Docente. Novas Tecnologias. Possibilidades Pedagógicas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade contemporânea, as novas tecnologias já fazem parte do cotidiano 

das pessoas. Essas inovações tecnológicas representaram uma verdadeira revolução na 

forma pela qual realizamos nossas atividades diárias. 

Além da disponibilidade desses novos recursos, a facilidade de acesso fez com 

que equipamentos e produtos de alta tecnologia, antes restritos a uma pequena parcela 

da população, pudessem ser popularizados e difundidos entre todos os segmentos da 

sociedade. 

Estando presentes nos mais diversos contextos, os novos recursos tecnológicos 

como a informática, a internet, entre outros, não poderiam deixar de ser também 

incluídos no âmbito da educação. As características do mundo globalizado exigem então 

que as pessoas encontrem-se inseridos dentro de um contexto global, sendo que os 
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novos recursos tecnológicos possibilitam que essa integração com o mundo possa 

ocorrer. 

Na educação, sobretudo em virtude da presença dos recursos da tecnologia da 

informação e comunicação, ocorreu uma importante transformação em suas práticas 

pedagógicas e no próprio conceito de produção de conhecimento. Essas tecnologias 

possibilitaram aos alunos tornarem-se agentes do seu próprio conhecimento, através de 

uma ação ativa e integrada de construção do saber. (MORAN, 2009). 

Apesar das inúmeras possibilidades pedagógicas proporcionadas pela inclusão 

da tecnologia na educação, alguns fatores tem se constituído como barreiras a essa 

inclusão e, muitas vezes, privado os alunos das possibilidades oferecidas através deste 

processo. 

Uma dessas barreiras encontradas diz respeito as dificuldades dos professores 

em inserir essas novas tecnologias em sua prática docente. Diante de tais dificuldades, o 

presente artigo teve como objetivo analisar as principais dificuldades encontradas pelos 

professores na inclusão dos novos recursos tecnológicos em sua prática docente. 

Para atingir esse objetivo, o estudo foi realizado através de uma revisão 

sistemática de literatura acerca do tema apresentado, com a realização de uma pesquisa 

às principais obras e estudos que versam sobre as dificuldades dos professores com a 

inclusão das novas tecnologias no cenário educacional. 

 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 As novas tecnologias e a educação 

 

Seja no cenário educacional quanto nos demais segmentos da vida social, é 

inegável a utilização de recursos tecnológicos para a realização de atividades cotidianas. 

Nos últimos anos, o processo de revolução tecnológica levou a criação de diversos 

produtos e equipamentos que rapidamente foram incorporados à vida contemporânea. 

Essas novas tecnologias, principalmente aquelas relacionadas a comunicação, 

telefonia, informática e outros recursos afins modificaram sensivelmente a forma pela 
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qual passou-se a realizar antigas atividades. Um dos segmentos que mais tem sofrido a 

influência deste processo de invasão tecnológica é a educação. (MERCADO, 2002) 

O uso dessas tecnologias produziram efeitos significativos sobre os hábitos e 

comportamentos humanos, exigindo da escola e dos educadores uma adaptação à essa 

nova realidade. Deve-se assim incorporar os recursos tecnológicos ao contexto da 

educação regular, preservando as bases constituintes do processo educacional. 

(BUSARELLO, BIEGING e ULBRICHT, 2015) 

Contudo, conforme afirma Kenski (2007), a integração da tecnologia com a 

educação deve ocorrer considerando-se a necessidade de valorização de conhecimentos, 

hábitos e comportamentos humanos dentro do processo de aprendizagem tecnológica, 

enquanto base para essa nova metodologia de educação. 

Busarello, Bieging e Ulbricht, (2015) pontua que, quando relacionada a 

educação, essas tecnologias levam a criação de novas alternativas de recursos didáticos 

e pedagógicos que venham a complementar a construção de conhecimentos por parte 

dos alunos. Esses recursos oferecem uma diversidade de possibilidades na integração de 

distintas maneiras de representação simbólica, tal como imagens, vídeos, áudios entre 

outros, o que pode agregar novas formas de criação de ambientes de aprendizagem. 

A incorporação desses recursos tecnológicos na escola teve como objetivo 

principal explorar as novas alternativas pedagógicas, contribuindo para a melhoria no 

trabalho dos professores e proporcionando uma maior valorização dos alunos enquanto 

sujeito de seu próprio processo educativo. Deste modo, a tecnologia insere-se como 

agente catalisador das mudanças de paradigma na execução do processo educacional e 

de formação escolar. (MERCADO, 2002) 

Alves (1998) afirma que o principal componente tecnológico utilizado na 

educação é a informática e a tecnologia da informação possibilitada por 

ela.Historicamente essa articulação ocorreu em dois momentos distintos, o primeiro diz 

respeito ao ensino do uso da informática na escola, através do qual os alunos eram 

treinados em operar os computadores. O segundo momento é caracterizado pela 

inserção de programas e softwares destinados exclusivamente ao processo educacional, 

os quais vieram trazer significativas mudanças na escola. 

De acordo com Moran (2009), inicialmente, a incorporação das novas 

tecnologias no âmbito da educação encontrou forte resistência institucional, sobretudo 

por aqueles que defendiam a manutenção do modelo tradicional de educação. Porém, a 

ampliação no uso das tecnologias no cotidiano da sociedade e a necessidade de colocar 
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a escola a frente dessas transformações fizeram como que aos poucos essas barreiras 

fossem sendo superadas e as tecnologias fossem encontrando espaço nas rotinas 

escolares. 

Dos novos recursos tecnológicos que foram incorporadas à educação, pode-se 

dizer que o uso dos computadores e, consequentemente, da tecnologia da informação, 

com os sistemas em rede e a internet, foram aquelas que mais favoreceram o processo 

educacional, tanto pela disponibilidade de novos recursos de aprendizagem como pelas 

possibilidades de interação e integração com as disciplinas  e conteúdos existentes na 

escola regular. (KENSKI, 2007) 

Moran (2009) afirma que a flexibilidade no uso dos computadores na educação, 

aliado a riqueza de recursos oferecidos por ele, compreende uma das grandes vantagens 

no uso deste equipamento nas instituições escolares. Assim, sua utilização adequada 

favorece a aprendizagem e pode constituir uma importante fonte de motivação para os 

alunos. 

A utilização dos recursos tecnológicos como forma de promover a interação e 

comunicação na escola permite que o aluno deixe o papel de mero receptor passivo, 

colaborando para que o processo de aprendizagem ocorra de forma mediada entre o 

professor e os demais recursos, com o aluno atuando de forma mais ativa na produção 

de seu conhecimento. (MERCADO, 2002)  

Contudo, Costa (2011) pontua que a efetiva inserção da tecnologia no contexto 

educacional ainda constitui-se como um grande desafio, isso porque para que ela ocorra 

é necessário que a escola passe por mudanças que vão desde a própria concepção de 

educação e aprendizagem, adequações estruturais e também na formação de seu quadro 

de educadores. Para tanto, é necessária a adoção de políticas públicas que não apenas 

estimulem a disponibilidade desses recursos nas escolas mas que permitam a 

apropriação desses recursos para a oferta de uma educação de mais qualidade. 

Um dos segmentos que mais sofreram a influência das novas tecnologias dentro 

do campo da educação foi a Educação a Distância – EaD. Se antes essa modalidade 

necessitava de utilizar recursos que não favoreciam o acesso e a produção da 

aprendizagem como a correspondência e os limitados recursos de áudio e também 

devídeo, a partir do advento da informática e com o desenvolvimento0 da internet e 

outros recursos interacionais, a EaD se popularizou e passou a apresentar um 

significativo crescimento no número de cursos e alunos matriculados. 
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De acordo com Veiga et al (2006)  essas tecnologias proporcionaram o impulso 

necessário para a expansão da EaD, na medida em que permitiram a criação de novas 

metodologias de ensino e a criação de espaços virtuais de aprendizagem, o que 

favoreceu essa modalidade tanto quantitativamente como em termos qualitativos. Isso 

permitiu que novos curso, anteriormente realizados somente de forma presencial, 

pudessem ser também ofertados na modalidade a distância, incluindo-se cursos de nível 

superior. 

 

 

2.2 O papel do professor na era tecnológica 

 

Um dos pontos de maior destaque quanto ao processo de inclusão das novas 

tecnologias na educação refere-se ao papel exercido pelo professor diante deste cenário. 

Mercado (2002) aponta que mais que incorporar as novas tecnologias na escola, as 

instituições de ensino devem reconhecer que esses recursos trouxeram para os alunos 

uma nova concepção do processo de aprendizagem. Dessa forma, os educadores devem 

repensar e reavaliar suas práticas pedagógicas, atendendo a essas novas demandas da 

educação. 

Dessa forma, impõe-se à prática docente a adoção de novas metodologias de 

ensino, com a diversificação de meios e recursos de aprendizagem e, principalmente, 

que exigem uma nova postura diante do processo de produção e construção do 

conhecimento. Isso exige dos professores que abram mão de práticas tradicionalistas, 

pautadas em rígidos modelos de instrução, passando a adotar práticas condizentes a essa 

nova realidade educacional (MOGILKA, 2003). 

Para Moran (2009), neste cenário o professor deve realizar seu planejamento 

pedagógico levando em consideração todo o arsenal tecnológico disponível e refletindo 

sobre a forma pela qual esses recursos irão contribuir para a aprendizagem em sala de 

aula. Devem ser propostas atividades que estimulem a autonomia e a interação, tais 

como pesquisas, realização de aulas em laboratório, projetos e outras experiências que 

levam o aluno a um maior contato com a realidade. 

Na execução de suas atividades, o professor deve potencializar o uso dessas 

tecnologias, propondo aos alunos novas formas de produção de conhecimento, 

transformando-os em promotores da própria aprendizagem, utilizando-se dos recursos 

disponíveis para sua efetivação.  
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Considerando a inserção da tecnologia no processo de trabalho docente, Preto 

(1996) afirma que ele oportunizou novas metodologias e espaços de produção do 

conhecimento, trazendo consigo a exigência do professor por uma dinâmica distinta da 

tradicional.  

De acordo com esse autor, quando trabalhados adequadamente, os conteúdos 

que contam com o suporte da tecnologia apresentam-se de maneira mais interessante 

para os alunos criando uma aprendizagem muito mais significativa. Também destaca 

que ela pode tornar-se também uma metodologia que envolve e motiva o professor de 

forma distinta ao modelo tradicional, visto que ele terá que buscar sempre por maneiras 

distintas para trabalhas os respectivos conteúdos. 

Para Silva (2003), nessa nova perspectiva de interatividade produzida a partir 

douso dos diversos recursos tecnológicos na sala de aula, faz com que os professores 

não mais sejam simplesmente reprodutores do conhecimento. Nesse novo paradigma da 

educação, os educadores devem atuar como formuladores de problemas, provocadores 

de questionamentos e sensibilizando os alunos para experiências e diálogos. Isso 

transforma a aprendizagem num processo colaborativo e que valoriza a participação dos 

alunos. 

Logo, o papel do professor tem sido modificado, sendo conduzido para um papel 

orientador, proporcionando aos alunos a motivação necessária para a execução das 

tarefas, atuando como mediador do processo educativo. Na sua prática ele deve 

incentivar a participação dos alunos, através de vivências de discussão e reflexão acerca 

dos conteúdos abordados na aula. (MERCADO, 2002) 

Preto (1996) destaca também a necessidade de que neste novo papel, o professor 

não identifique nos recursos tecnológicos apenas como meras ferramentas ou 

instrumentos a serviço da educação. O autor pontua que ele deve compreender esses 

recursos muito além de uma ferramenta mas sim como uma nova forma de pensamento, 

que tem construído uma nova forma de se fazer educação. Ela se caracteriza assim com 

antigos modelos de tempo e espaço, inserindo-se em um processo abrangente de 

construção coletiva. 

Sabe-se porém que toda mudança exige esforço e desprendimento para aceitar as 

novas condições que se impõem. Em relação a essas mudanças na prática docente em 

virtude das novas tecnologias, afirma Moran (2009) que é necessário aos professores 

reconhecer que esses recursos tecnológicos não devem ser compreendidos como atalhos 
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para o conhecimento, mas como ferramentas que agregam novas possibilidades e que se 

constituem como instrumentos de apoio pedagógico para os educadores. 

Ainda considerando as novas exigências da prática docente, é importante 

destacar a necessidade de adaptação do processo de formação dos professores para atuar 

junto a esses novos recursos. Segundo Mercado (2002), os cursos de formação de 

professores ainda não encontram-se devidamente preparados para capacitar esses 

profissionais na utilização dos recursos tecnológicos na educação. Para este autor, o que 

existem são iniciativas isoladas de alguns professores que reconhecendo a necessidade 

de capacitação, buscam aperfeiçoar-se em cursos que oferecem uma formação na 

utilização da tecnologia na prática pedagógica. 

A falta de uma capacitação adequada faz com que os professores sejam 

aprendizes dessa prática na sala de aula, impondo-se como um grande desafio a esses 

profissionais que não estão habituados na utilização desses recursos.  Isso faz com 

que o conhecimento dessas novas tecnologias, que já encontram-se incorporados no dia 

a dia dos alunos, enquanto os professores ainda tenham grande dificuldade em manejar 

esses elementos. (MELO NETO, 2007) 

Por não dominar a utilização desses recursos, sua implementação no cotidiano 

escolar acaba sendo prejudicado, de modo que muitos professores prefiram abrir mão 

das possibilidades pedagógicas no uso da tecnologia.  

 
 

2.3 Dificuldades da prática docente no uso das tecnologias 

 

Atualmente, uma das grandes limitações à utilização dos recursos tecnológicos 

na sala de aula são as dificuldades encontradas pelos professores na operacionalização 

desses recursos. O processo de desenvolvimento tecnológico no campo educacional 

trouxe consigo novas demandas e uma nova forma de organização do trabalho 

pedagógico. Isso trouxe para os educadores um cenário de transformações que 

provocaram insegurança e desafio frente a essas novas práticas. 

Moran (2006) afirma que uma das primeiras dificuldades que pode se apresentar 

diante do processo de inserção das tecnologias na escola diz respeito ao próprio domínio 

dessas por parte dos professores. Isso ocorre porque ao contrário do que ocorre na 

atualidade, onde a utilização dessas tecnologias já encontra-se arraigada ao 
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desenvolvimento dessa geração, muitos professores ainda não encontram-se habituados 

com utilização desses recursos em seu cotidiano. 

A este respeito, Almeida (2001) pontua que o primeiro passo para que o 

professor possa incorporar a utilização da tecnologia enquanto prática pedagógica é o 

desenvolvimento de suas habilidades na utilização desses elementos. Desta forma, não 

basta ao professor simplesmente conhecer e ter acesso a esses recursos, mas saber 

utilizá-los e também aplica-los em sua prática docente. 

Outra dificuldade diz respeito a falta de estrutura de muitas escolas, o que 

impede a plena utilização dos recursos que, muitas vezes, embora encontrem-se 

disponíveis, a instituição não oferece as condições necessárias para sua utilização pelos 

professores. 

De acordo com Moran (2009), embora exista uma cobrança para que os 

professores façam uso dos recursos tecnológicos em suas aulas, muitas escolas sequer 

possuem computadores com acesso a internet disponíveis para os alunos e outras 

embora apresentem acesso a rede mundial de computadores, não dispõem de outros 

recursos necessários à prática pedagógica. 

Para que esses recursos sejam adotados nas atividades docentes, Almeida (2008) 

relata ser necessário muito mais do que simplesmente a disponibilidade de 

computadores com acesso a internet. Segundo este autor, esse processo exige que os 

alunos tenham condições de operar sobre as múltiplas formas de linguagem oferecidas 

pela tecnologia, de modo que possam compreender e colocar em prática todas as 

inúmeras potencialidades de produção do conhecimento através destes recursos. 

Cabe ainda ressaltar que um outro fator que tem se caracterizado como um 

grande dificultador à utilização da tecnologia nas salas de aula é a dificuldade de 

integrar essas tecnologias aos conteúdos às disciplinas e conteúdos abordados. Muitas 

vezes o professor pela dificuldade de relacionar os recursos disponíveis aos conteúdos a 

serem trabalhados e por não enxergarem nesses recursos o papel de agente facilitador da 

aprendizagem acaba por utilizá-los somente como uma forma de entretenimento dos 

seus alunos. (MORAN, 2009) 

Isso faz com que os professores acabem por não inserir a utilização de recursos 

tecnológicos como forma de atingir objetivos pedagógicos, mas simplesmente como 

uma forma de entreter seus alunos. Bueno, Pacífico e Pretto (2015) alertam que quando 

utilizada somente com o propósito de divertimento, a prática educativa fica prejudicada 
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e não será possível atingir aos objetivos pedagógicos esperados, ou seja, não conseguirá 

proporcionar a produção de um determinado conhecimento. 

A este respeito, Moran (2004) afirma que esse novo paradigma educativo com a 

inserção de um modelo de educação tecnológica desafia o professor a buscar e a propor 

novas atividades que possam ser relacionadas aos conteúdos estudados. Isso exige deles 

uma nova forma de organização e planejamento do trabalho pedagógico, devendo 

também ele contar com todos os recursos tecnológicos possíveis para a execução de sua 

organização pedagógica. 

Por fim, retomando a questão da formação docente, deve também ser 

considerado como grande dificultador à inserção das tecnologias na educação refere-se 

a inexistência de uma capacitação dos educadores para operar os recursos disponíveis. 

Segundo Mercado (1999) a formação dos profissionais para o uso das novas tecnologias 

é de fundamental importância para o sucesso de sua utilização no contexto educacional. 

Assim, para que ocorra uma real integração entre a escola e as tecnologias, é necessário 

que os professores estejam engajados neste processo, conhecendo as capacidades e o 

potencial transformador destes recursos na educação, além de suas principais limitações. 

Apesar deste papel fundamental da capacitação docente para o sucesso na 

utilização da tecnologia no contexto educativo, Busarello, Bieging e Ulbricht, (2015) 

afirmam que tanto os cursos de pedagogia como os demais cursos de licenciatura 

praticamente não realizam uma abordagem clara da temática de uso das novas 

tecnologias na educação. Dessa forma, não são oferecidos aos futuros professores a 

capacitação adequada, fazendo com que isso se configure como um importante fator 

limitador para a plena utilização desses recursos na escola. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

O presente artigo teve como objetivo analisar as principais dificuldades 

encontradas pelos professores na inclusão dos novos recursos tecnológicos em sua 

prática docente. De acordo com as obras pesquisadas, foi possível perceber que embora 

a tecnologia tenha grande contribuição para o processo de ensino/aprendizagem na 

atualidade, ela não tem sido utilizada de forma sistemática pelos professores enquanto 

ferramenta pedagógica. 
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Foi possível perceber que a falta dessa utilização se deve, na maioria das vezes, 

pela dificuldade encontrada pelos professores em operar tais recursos, aliado ainda a 

falta de uma infraestrutura das escolas que permitam uma plena utilização dos recursos 

tecnológicos. 

Verificou-se também que a falta de capacitação dos professores na utilização 

desses recursos tem sido justificada uma vez que os cursos de formação de professores 

não têm oferecido os subsídios aos alunos para que esses possam ser devidamente 

capacitados para a utilização da tecnologia em sua prática pedagógica. 

Conclui-se portanto que tendo em vista as inúmeras possibilidades pedagógicas 

de utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula, deve-se ofertar uma adequada 

capacitação aos educadores para que esses possam aproveitar todos os benefícios 

oferecidos pela tecnologia. 
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1 Introdução  

A partir dos anos 2000 aprofundou-se no Brasil uma política macroeconômica 

voltada à produção de commodities, acentuando sobremaneira a reprimarização das 

exportações. Tal estratégia, muito em função da alta dos preços destes produtos puxada 

pelo “boom” chinês, implicou em intensificação e difusão do uso corporativo do 

território. O que de certa forma ocorreu em grande parte da América Latina, com o que 

Svampa (2013) chamou de consenso de los commodities. 

 Nesse período, impulsionados pela alta no preço das commodities, o Estado 

brasileiro elegeu o agronegócio como principal gerador de superávit na balança 

comercial já no final do século passado. O segundo governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1999-2002) alterou a política de comércio exterior “relançando” o 

agronegócio e dando início ao que Delgado (2012) veio a chamar de pacto de economia 

política do agronegócio. De acordo com o autor (p.94-95), essa mudança forçada pela 

crise cambial de 1999  

[...] encontrará um comércio mundial muito receptivo na década 2000 para 

meia dúzia de commodities em rápida expansão nos ramos de ‘feedgrains’ 

(soja e milho), açúcar-álcool, carnes (bovina e de aves) e celulose de madeira, 

que juntamente com os produtos minerais crescerão fortemente e passarão a 

dominar a pauta das exportações brasileiras no período 2000-2010.  

 A estratégia neoliberal de desenvolvimento foi mantida nos governos do PT 

(Partido dos Trabalhadores) e os megasuperávits primários continuam sendo 

defendidos. Dessa forma, houve, nesse começo de século, uma melhora nas contas 

externas que ocorreu por uma eventualidade conjuntural, de acordo com Carcanholo 

(2010). O autor afirma que os fatores que explicam essa conjuntura são: 

[...] alta no ciclo de liquidez internacional, o que reduz as taxas internacionais 

de juros, proporcionando um crescimento da economia mundial e uma 

redução no risco-país, que embasa o fluxo de capitais externos; (ii) forte 
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crescimento da  economia  chinesa,  que  importa  os  produtos  justamente  

que  preponderam na pauta de exportações da economia brasileira; (iii) 

crescimento do preço das commodities, predominantes na estrutura 

exportadora do país (CARCANHOLO, 2010, p.122). 

 Assim, com o cenário externo bastante favorável até pouco antes da crise 

financeira internacional de 2007/2008, os bens primários passam a compor uma 

porcentagem cada vez mais expressiva das exportações brasileiras. Ou seja, “em termos 

comparativos, a fronteira de produção do Brasil tem viés pró-mineração e pró-

agropecuária e anti-indústria de transformação” (GONÇALVES, 2011, p.4).  

Esse aprofundamento da inserção subordinada da economia brasileira na divisão 

internacional do trabalho aumentou o grau de dependência e vulnerabilidade desta às 

oscilações da conjuntura internacional. 

 Neste movimento da política econômica nacional, vastas áreas do território 

brasileiro são integradas à produção agrícola moderna (sobretudo aquelas originalmente 

cobertas pelos cerrados). Tal contexto contribuiu de maneira incisiva para o surgimento 

de novas situações geográficas (SILVEIRA, 1999), cada vez mais comandadas por 

lógicas externas. 

 Sob o discurso da sustentabilidade, parte da burguesia interna ligada ao 

agronegócio passou a apostar na ampliação do mercado externo para o etanol. Nesse 

sentido, segundo Stacciarini e Pereira (2015, p.3535), o etanol 

[...] passa a figurar como combustível alternativo aos derivados de petróleo, a 

partir dos compromissos firmados por diversos países da Europa e dos EUA 

no Protocolo de Quioto, visando a redução da emissão de gases do efeito 

estufa, [ o que cria] um “ambiente favorável” à expansão da produção 

sucroenergética no território brasileiro e instiga novos investimentos, 

inclusive externos, com amplo apoio do Estado (e vultosos aportes de crédito 

via BNDES). 

A região do Triângulo Mineiro foi, então, acionada para a expansão da produção 

agropecuária moderna, com destaque para a produção de cana-de-açúcar e seus 

derivados. Esta função foi acolhida rapidamente pela região, que se consolidou como a 

principal produtora de cana e derivados do estado de Minas Gerais (com 72% da cana, 

78% do açúcar e 68% do etanol produzidos no estado, na safra 2015/2016). A área 

plantada com cana foi de 118.636 hectares em 2002, já em 2015 foram 832.132 

hectares, com uma ´quantidade produzida de aproximadamente 8,9 e 49 milhões de 

toneladas, respectivamente. 

 A realização desse aumento na produção contou com a mobilização de capitais 

provenientes de grupos majoritariamente paulistas e nordestinos (já familiarizados com 

a produção de cana e seus derivados), e também de grupos estrangeiros, para a 

implantação de novas usinas (PEREIRA, 2012). 
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 A rápida expansão do cultivo de cana-de-açúcar se deu, principalmente, sobre 

áreas de pastagem, mas também sobre áreas de cultivo de soja, milho, dentre outras 

(CLEPS JR., 2009).  

Gráfico 1. Evolução da área ocupada por culturas temporárias no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 

 

Fonte: PAM – IBGE. Elaboração própria. 

Essa “nova fase da cana” no território triangulino não se materializou de maneira 

homogênea, mas em alguns pontos escolhidos estrategicamente pelos grupos 

empresariais e, não raro, com o esforço do poder político local na concretização deste 

intento. É assim, que os municípios de pequeno porte que recebem as usinas passam a 

ser muito especializados na produção de cana e seus derivados. 

 São expressão dessa especialização produtiva regional que visamos avaliar, os 

municípios de Araporã, Campo Florido, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, 

Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Itapagipe, Iturama, Limeira do Oeste, 

Pirajuba e Santa Vitória, cujas sedes foram denominadas por Pereira (2015; 2016) como 

“cidades da cana”.  

É possível perceber a dependência destes municípios da produção 

sucroenergética quando comparamos o valor total da produção agrícola e o valor da 

produção de cana. 

Dada a especialização dos referidos municípios na produção de cana e 

derivados, nossa intenção é avaliar, especificamente, o impacto da expansão de áreas 

destinadas à produção sucroenergética sobre o preço das terras nesses municípios e na 

região do Triângulo Mineiro. Tal interesse se dá pelo fato que o preço é também 

regulador dos usos do território, e é, portanto, capaz de atrair ou expulsar e articular ou 

desarticular distintos agentes. 
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Mapa 1. As “cidades da cana” no Triângulo Mineiro 

 

 

Gráfico 2. Valor total da produção agrícola e da produção de cana (2000-2015) em milhões de Reais. 

 

 
Fonte: PAM, IBGE, 2016. Elaboração própria. 

 Tal como ilustramos, o avanço da produção de cana na região estudada ocorre 

rápida e intensamente. Dentre os municípios estudados, há casos como o de Delta no 

qual a porcentagem de área ocupada pela cana-de-açúcar ultrapassa 50% da área total 

do município (como ocorreu durante safras entre 1997 e 2007). Este município possui 
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uma usina (Delta Sucroenergia), e localiza-se entre duas outras, uma em Uberaba e 

outra em Conquista. Como mostraremos adiante, a cana precisa ser plantada nas 

proximidades da unidade processadora, a usina. São então os municípios que podem 

atender mais de uma usina (levando em conta apenas a questão logística), que sofrem 

maior especialização produtiva e impacto sobre o preço das terras. 

 Além disto, o gráfico 2 representa a importância que a produção de cana-de-

açúcar assume no valor da produção agrícola destes municípios desde o início do século 

XXI, na maioria dos casos chegando muito próximo à totalidade. Essa condição faz com 

que o preço da terra, puxado pelo preço definido nos contratos de arrendamento para as 

usinas, tenda a se elevar.  

A usina Coruripe, unidade Campo Florido, no município de mesmo nome, foi 

inaugurada no ano de 2002 produzindo apenas etanol e em 2004 também passou a 

produzir açúcar. Esta é uma das quatro usinas pertencentes ao grupo Tércio Wanderley 

(grupo alagoano, tradicional agente do setor, e presente na região desde 1994), no 

Triângulo Mineiro. O impacto da instalação da usina no município é nítido: em 2000 

eram 800 hectares destinados ao plantio de cana-de-açúcar, já em 2002 eram 5.992; com 

uma produção de 68.000 e 479.360 toneladas, respectivamente. Também em 

Carneirinho o grupo incorporou uma usina em 2012, usina essa que já funcionava desde 

2008. A área plantada com cana no município era de 500 hectares em 2006, 3.900 em 

2008 e 7.000 em 2010. De 2012 para 2014 a área plantada com cana cresceu de 6.000 

para 12.600 hectares (96,2% de toda a área destinada a culturas temporárias no 

município). Em Iturama fica mais uma unidade do grupo Tércio Wanderley, a primeira 

incorporada pelo grupo em Minas Gerais, no ano de 1994 (que desde 1985 operava com 

o nome de Destilaria Alexandre Balbo). O grupo controla ainda uma usina no município 

de Limeira do Oeste, inaugurada em 2005. Já em 2006 a área plantada com cana supera 

86% do total destinado a culturas temporárias no município. 

 Em Canápolis, a usina Triálcool pertence ao grupo alagoano João Lyra (Laginha 

Agroindustrial) desde 1988. O grupo também detém a usina Vale do Parnaíba, 

localizada em Capinópolis e incorporada em 2001. No caso de Capinópolis, a área 

destinada à produção de cana-de-açúcar em 2000 era de apenas 20 hectares, em 2002 

500 hectares e em 2004 5.500 hectares destinados a cultura. A quantidade produzida nos 

respectivos anos foi de: 1.400, 5.500 e 55.000 toneladas.  É importante ressaltar que as 

usinas fazem parte, desde 2012, da massa falida da Laginha Agroindustrial (fazem parte 

também duas usinas em Alagoas, a Guaxuma e a Uruba). A derrocada do grupo, muito 
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centrado na figura de João Lyra, aconteceu junto a diversos fatores, como a descoberta 

de trabalho análogo ao escravo em suas terras, corrupção e assassinato (TERRA, 2012). 

Desde 2012 diversas manobras jurídicas fizeram com que as usinas não fossem 

vendidas pelos administradores. 

 Em Conceição das Alagoas, a unidade Volta Grande, do grupo Delta 

Sucroenergia, foi inaugurada em 1996. A área destinada a produção de cana-de-açúcar 

foi de 17 hectares naquele ano, 3.400 em 1998 e 15.000 em 2000. O grupo também 

controla, desde 2011, a usina mais antiga da região (desde 1904 em funcionamento) no 

município de Conquista; e desde 2000 a unidade Delta, que leva o nome do município. 

A área plantada e a quantidade produzida no município de Delta tiveram queda após a 

incorporação pelo grupo Delta Sucroenergia, o que indica que muito provavelmente a 

cana processada na unidade industrial é proveniente de outro município. 

Em Itapagipe, o grupo Moema inaugura uma usina no ano de 2006. No ano de 

2010, com a compra do grupo Moema pela multinacional Bunge, o controle da usina 

mudou de mãos. Em 2008 eram 484 hectares voltados a produção de cana no município, 

9.000 em 2010, 16.000 em 2012. Em Araporã há uma usina instalada desde 1972, 

quando este ainda era um distrito de Tupaciguara, controlada pelo grupo Araporã 

Bioenergia. É possível notar o salto na área plantada e na quantidade produzida entre 

2006 e 2008. 

No município de Pirajuba, a usina Santo Ângelo foi inaugurada em 1984 pelo 

grupo de mesmo nome. Em Santa Vitória, o grupo Andrade inaugurou uma unidade 

industrial em 2010, ano em que a área com cana-de-açúcar correspondia a 98% do total 

destinado a lavouras temporárias (25.867 hectares, em 2008 foram 6.200). 

A especialização territorial produtiva fica muito clara quando olhamos para os 

números. E um novo arranjo espacial que vai se estabelecendo nesses pontos que 

interessam à grupos do agronegócio. 

Mas os grupos têm formas distintas de agir sobre o território (e, por vezes, os 

mesmos grupos usam de diferentes estratégias de controle) e se apropriar da riqueza 

produzida e da renda da terra, de modo que os rebatimentos sócio-espaciais também o 

são.  

2 Setor sucroenergético e preço das terras no Triângulo Mineiro a partir dos anos 

2000 

 Sobre a importância de entender o uso da terra na atual fase do capitalismo, 

Harvey (2011, p.148), afirma que: 
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A realização de novas geografias implica mudanças na terra e sobre ela. Os 

proprietários de terra têm tudo a ganhar com essas mudanças. Eles podem se 

beneficiar enormemente com  o  aumento  dos  valores  dos  terrenos,  as  

rendas das terras crescentes e os recursos “naturais” que possuem. As rendas 

e os valores das propriedades crescentes dependem tanto de investimentos no 

lugar quanto de investimentos que mudam as relações de espaço de tal forma 

a agregar valor à terra, melhorando a acessibilidade. Longe de ser uma 

“classe residual” de aristocratas fundiários e senhores feudais, o interesse 

desse desenvolvedor da terra assume um papel ativo no fazer e refazer da 

geografia do capitalismo como um meio para aumentar sua renda e seu 

poder.  

O poder exercido quer seja pelos donos da terra, quer seja por aqueles que a 

controlam para a produção (como parece ser o caso no setor sucroenergético), torna-se 

muito evidente quando avaliamos as especificidades produtivas, ou seja, o uso agrícola 

da terra para a produção da cana-de-açúcar.   

O circuito espacial produtivo sucroenergético guarda certas características 

intrínsecas (CASTILLO, 2015) que permitem reconhecermos vínculos específicos com 

a valorização da terra. Dentre as cinco destacadas pelo autor
143

, duas dessas 

características estão diretamente relacionadas ao nosso objeto: as restrições ao 

armazenamento da cana-de-açúcar e o ciclo vegetativo-econômico da cana-de-açúcar. A 

primeira decorre do fato da cana-de-açúcar não poder ser armazenada, pois começa a se 

degradar assim que colhida e, deste modo, precisa ser imediatamente processada. Assim 

há necessidade da usina estar localizada nas proximidades das áreas de cultivo, 

implicando na valorização imediata do preço das terras do entorno das usinas (40 km 

aproximadamente) (idem). A segunda característica decorre da condição de 

semiperenidade, com progressiva queda na produtividade a cada rebrota. Isso faz com 

que para manter um rendimento médio elevado seja necessário um “equilíbrio  entre 

áreas em reforma (em período de manejo do solo e preparação para o replantio), áreas 

de cana-planta (recém-replantadas e prontas para o primeiro corte, quando, em geral, se 

atinge o maior nível de rendimento), áreas de cana-soca ou segunda folha  e  áreas  de  

ressoca  ou  folha  de  enésima  ordem” (CASTILLO, 2015, p.99). 

 Estas características intrínsecas apontadas por R. Castillo, estão intimamente 

ligadas à renda diferencial I, explicada por Marx. Mais especificamente, a dimensão de 

localização da renda diferencial I parece ter maior peso sobre a renda que a da 

fertilidade natural do solo, no caso do setor sucroenergético, ainda que a qualidade dos 

solos seja um elemento também central e observado quando da instalação das usinas. 
                                                             
143

 1) restrições à estocagem da matéria-prima; 2) ciclo vegetativo-econômico da cana-de-açúcar; 3) 

flexibilidade produtiva das usinas/destilarias; 4) cogeração de energia elétrica; 5) queima da palha da 

cana-de-açúcar para a colheita manual. 
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Ademais, há casos excepcionais no Triângulo Mineiro, em que terras muito mais 

produtivas que a média (produzindo mais de 100 toneladas por hectare), induzem a 

expansão de plantios à até 90 quilômetros da usina, tal como constatado em trabalho de 

campo.   

 Nesse sentido, Harvey (2013, p.498) afirma que 

Os produtores em localizações mais favorecidas (“mais favorecidas”, nesse 

caso, diz respeito a custos de transporte mais baixos) podem ganhar um  

excedente  de  lucro.  Esse  excesso  de  lucro,  como  as  diferenças  na 

fertilidade  natural,  deve  ser  encarado  num  primeiro  momento  como 

permanentemente  fixo  em  comparação  com  a  forma  transitória  usual  do 

mais-valor  relativo  associada  à  vantagem  tecnológica  efêmera.  Por  isso 

aqueles  que  possuem  terra  em  locais  favorecidos  podem  converter  os 

excessos de lucros em renda fundiária sem afetar a taxa de lucro média. 
 Esses fatores também são explicitados por Behaine (2012), com base na resposta 

de 12 grupos empresariais atuantes em Minas Gerais sobre os critérios que pautaram a 

escolha pela região e pelo município de instalação de suas usinas. Como demonstra o 

autor, os três critérios que têm maior peso, em ordem de importância, na escolha da 

região para instalação de uma ou mais usinas são: custo de transporte da matéria prima, 

custo da terra na região e proximidade das matérias primas. Já para a escolha do 

município, são eles: aptidão do solo para o cultivo de cana-de-açúcar, área de proteção 

ambiental e área de preservação ambiental. Isto demonstra aquilo que já apontávamos: a 

proximidade da matéria prima (que influencia diretamente no custo transporte) é crucial 

para a manutenção do lucro do setor sucroenergético, o que implica em aumento no 

preço das terras nos municípios que recebem ou estão próximos às usinas. 

Além do mais, as operações que envolvem corte, transporte e transbordo (CTT) 

compreendem pelo menos 40% do custo da produção de cana-de-açúcar. Indicando, 

mais uma vez, o peso da distância nos ganhos dos grupos envolvidos com o setor.  

A forma de atuação dos grupos empresariais sobre as terras da região é 

estratégica (moldada pela noção de competitividade) e leva em condição, entre outros 

fatores, o preço das terras. De acordo com o trabalho de Perez, Silva Júnior e Viana 

(2011), a cana-de-açúcar processada pelas empresas do setor sucroenergético 

localizadas no Triângulo Mineiro tem três origens distintas segundo a organização, 

controle e gestão da produção e propriedade da terra: 1) 15% produção própria em áreas 

próprias; 2) 42% produção própria em áreas arrendadas; 3) 43% produção terceirizada.  

O que se extrai daí, é que, no Triângulo Mineiro, de maneira geral, pelo fato da 

região já estar inserida na produção agrícola moderna – ou seja, estar situada no interior 

do espaço econômico de antiga ocupação (DELGADO, 2012, p.51) -, e com a terra de 
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algum modo já valorizada, a compra por parte das usinas, desde o início dos anos 2000, 

já não se mostra vantajosa.  

De qualquer maneira, o controle das áreas circundantes (no raio de 40 a 50 Km 

em média) não pode escapar às empresas produtoras de açúcar e etanol, justamente 

pelas características intrínsecas que já mostramos com base no trabalho de Castillo 

(2015). Dada essa necessidade e devido à rigidez locacional, o preço das terras dentro 

do polígono de atuação das usinas sucroenergéticas é, geralmente, afetado (CASTILLO, 

2015).  

Assim, à medida que as usinas se instalam ou confirmam que irão se instalar em 

determinada localidade, pelas características e exigências da cultura da cana, o preço 

das terras parece responder com acentuado aumento. Por isso, alguns grupos adiam 

tanto quanto seja possível a divulgação da localização exata de uma nova unidade 

(JORNAL CANA, 2003). Campos (2014, p.157-158), ilustra esse aumento: “[...] em 

Campo Florido no ano de 2007 relatou-se uma valorização de terras entre 60% e 70%, 

desde a instalação da usina Coruripe, situação também observada em Iturama e Limeira 

do Oeste”. 

Tal estrutura favorece grandes latifundiários, seja pelo arrendamento de terras ou 

mesmo o fornecimento de cana às usinas. Há, portanto, o risco da dependência 

econômica e da concentração de terras que advém daí. Nesse sentido, Cleps Jr. (2009, 

p.255), afirma que  

A terceirização dos plantios é um processo que pode contribuir para a 

intensificação  da  concentração  das  terras  nas  mãos  dos  grandes 

latifundiários.  No  Brasil,  há  muitos  exemplos  de  fazendeiros 

anteriormente  dedicados à  agropecuária  que se tornaram  canavieiros ou  

venderam  suas  terras  para  grandes  produtores  de  cana, contribuindo  para  

a  ampliação  da  concentração  fundiária,  e desencadeando  um  novo  

processo  de  expulsão  de  moradores associado, também, ao fim dos acordos 

de arrendamento. 

 A valorização recente das terras no estado de Minas Gerais já vem sendo 

apontada por alguns estudos (GASQUES; BASTOS, 2008; FAEMG, 2016), com 

reajustes de alta de mais de 20% em um único ano em alguns municípios (FRANCO, 

2011). A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - FAEMG 

(2013), afirma que de 2002 a 2012 o IPT-MG 

(Índice de Preços de Terras)
144 

acumulou valorização de 530% (GRÁFICO 3).  

Gráfico 3. Média de preços de terras por tipo de uso (R$/hectare) em Minas Gerais 

                                                             
144

 O IPT-MG é elaborado a partir do preço de terras publicado no Anuário da Agricultura Brasileira - 

Agrianual, do Instituto FNP. Este índice calcula a variação do preço das terras ao longo de determinado 

período, levando em consideração a utilização destas terras (mata, pastagem e lavoura). 
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Fonte: Reproduzido de IPT-MG FAEMG, 2016. 

O mesmo estudo mostra ainda que no Alto Paranaíba a valorização no período 

(2002 a 2012) foi de 310% e no Triângulo Mineiro de 290%, ficando atrás apenas, em 

termos de valorização, da região do Vale do Rio Doce, que teve expressivos 670% de 

aumento.   

A tabela 6 traz a média de preço de terras para lavoura, entre os anos de 2010 e 

2014, segundo a metodologia antiga, o formulário da Fundação Getúlio Vargas, que 

apresentava: média salarial de trabalhadores rurais e preço médio das terras. Já a tabela 

7, apresenta o preço médio das terras segundo qualidade, a partir da nova metodologia 

estabelecida pela Instrução Normativa (IN RFB nº1562 de 2015) que padroniza e 

estabelece os critérios para a avaliação e divulgação do preço da terra nua pelos 

municípios, vinculando-o a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural (ITR).
145

 O gráfico 4 têm como fonte o já citado Agrianual (do ano de 2003 ao 

ano de 2013). 

                                                             
145

 De acordo com a EMATER-MG o “Relatório Valor Terra Nua  é um  informativo de preços médios de 

terras nuas coletados anualmente  em cada município, através de uma Comissão Municipal constituída 

com esta finalidade. São informados preços  para todos os  municípios conveniados com a EMATER-

MG. A Comissão Municipal é constituída por  técnicos da EMATER-MG, Sindicatos Rurais, Prefeitura 

Municipal, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), Cooperativas, 

Representantes de Associações Comunitárias, Corretores de Imóveis, Imobiliárias, Lideranças Locais, 

Produtores Rurais, entre outros. Os Valores de Terra Nua (VTN) variam em função de diversos fatores 

como: localização do imóvel, facilidade de acesso, tamanho da propriedade, topografia, fertilidade, 

disponibilidade de água, pedregosidade, aptidão agrícola, outros usos alternativos, mercado imobiliário, 

etc. Para cálculo do VTN é considerado o valor venal do imóvel e são subtraídos  os valores de 

benfeitorias,  culturas permanentes e investimentos necessários à produção como destoca, limpeza, 

correção da acidez e da fertilidade” (EMATER, site). 
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Tabela 6. Média de preços de terras para lavoura (R$/hectare) 

 Município/Ano 2010 2011 2012 2013 2014 

Araporã 8.000 - - - 16.500 

Campo Florido 8.000 10.000 13.000 14.000 14.000 

Canápolis 8.000 10.000 - 10.000 15.000 

Capinópolis 9.500 - - 14.000 14.000 

Carneirinho 7.600 7.600 7.600 12.300 12.300 

Conceição das Alagoas 9.000 9.000 10.000 12.000 14.000 

Conquista 12.396 14.462 20.661 24.793 15.596 

Delta 5.475 6.500 13.500 14.500 14.500 

Itapagipe 9.200 8.600 9.100 9.500 13.000 

Iturama 6.200 7.200 10.300 10.300 12.300 

Limeira do Oeste 4.864 4.864 4.864 8.200 6.211 

Pirajuba 11.400 11.400 12.400 15.000 15.000 

Santa Vitória 7.000 7.200 8.000 8.500 8.500 

Fonte: IPT-MG, EMATER, FAEMG, 2015 e 2016. Elaboração própria. 

Tabela 7. Média de preços de terras por tipo de uso (R$/hectare) em Minas Gerais 

 

Fonte: IPT-MG, EMATER, FAEMG, 2015 e 2016. Elaboração própria 

Aqui, parece-nos interessante, ainda que que os dados de preços de terras não 

compreendam o período em que houve maior alta, cotejá-los com a expansão que a cana 

teve em alguns municípios. 

O caso de Araporã, nos ajuda nesse sentido. O município tinha em 2010 7.500 

hectares com cana-de-açúcar, ao passo que em 2014 eram 11.274, correspondendo, 

Aptidão 

Lavoura            

aptidão boa 

Lavoura            

aptidão restrita 

Pastagem 

plantada 

Silvicultura ou 

pastagem natural 

 Ano 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Araporã 19.500 21.000 10.000 10.000 15.000 15.000 12.000 12.000 

Campo Florido 20.000 10.300 - 10.000 - 10.300 - 10.300 

Canápolis 20.000 20.000 10.000 10.000 20.000 12.000 12.000 8.000 

Capinópolis 5.600 5.600 - - 3.750 3.750 - - 

Carneirinho 14.000 14.000 10.000 10.000 14.000 14.000 12.500 12.500 

Conceição das 

Alagoas 10.500 10.500 8.250 8.500 9.000 9.000 9.000 8.500 

Conquista 10.000 10.000 3.000 3.500 6.000 6.000 3.000 3.500 

Delta 16.000 16.000 14.000 14.000 12.000 12.000 3.500 3.500 

Itapagipe 15.000 15.000 14.000 14.000 14.500 14.500 14.000 14.000 

Iturama 12.000 13.400 8.300 10.300 12.000 11.300 9.300 10.300 

Limeira do Oeste 6.605 7.328 5.600 5.936 5.300 5.342 5.000 4.808 

Pirajuba 12.400 14.000 12.400 14.000 12.400 14.000 - 14.000 

Santa Vitória 7.320 7.320 4.870 4.870 6.100 6.100 5.800 5.800 
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respectivamente a 64,4% e 90,1% da área total destinada a lavouras temporárias. Nesse 

município, o preço médio da terra para lavoura mais que dobrou nesse curto período, 

passando de 8.000 reais em 2010, para 16.500 reais em 2014, como mostra a tabela 6. O 

valor da produção de cana de açúcar vai de 18 milhões de reais em 2010, para quase 43 

milhões em 2014, neste município. 

Há também casos como o de Itapagige, em que a área plantada com cana era de 

9.000 hectares e passou para 18.40 hectares em 2014, uma expansão mais acentuada que 

em Araporã, mas que não resultou em aumento tão expressivo do preço da terra como 

naquele município. De 9.200 para 13.000 reais. 

Em Delta a área plantada com cana em 2010 era de 3.000 hectares, e em 2014 

era 4.100. No entanto, o preço da terra para lavoura no município sai de 5.475 reais em 

2010, para 14.500 reais em 2014, uma alta 165%. 

As terras com cana-de-açúcar entre os municípios de Conceição das Alagoas, 

Água Comprida, por exemplo, apresentam contínua valorização desde 2000, processo 

este que se acentua sobretudo a partir do ano de 2009. Há deste modo, uma expressiva 

valorização de terras no Triângulo Mineiro nas duas últimas décadas e a atuação do 

setor sucroenergético (com expansão dos cultivos na região), nos parece elemento 

fundamental para entendermos tal valorização. 

Gráfico 4. Média de preços de terras com cana (R$/hectare) - Conceição das Alagoas/Água Comprida 

 

Fonte: Agrianual – FNP (2003-2014). Elaboração própria. 

(Dados de Conceição das Alagoas/Água Comprida apresentados agrupados). 

Segundo consta no laudo de avaliação da usina Triácool feito pela Valor 

Engenharia (2014), o preço do hectare das terras que são propriedade do grupo João 

Lyra é de R$ 17.050 reais. Preço dentro daquilo estimado pela EMATER em 2015 no 

município de Canápolis. Já em Capinópolis a mesma empresa avaliou o preço médio 

das terras do grupo em R$ 24.640 reais o hectare, bastante distante dos R$ 5.600 reais 

estimados pela EMATER para o município, também no ano de 2015.  
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Em 2007/2008 o processo de reprimarização da pauta exportadora se consolida, 

com os produtos primários já ultrapassando os manufaturados (em 2007 os produtos 

primários já correspondiam a 52,2% do total exportado, em 2015 com 61,9%, segundo 

dados da CEPAL). Nesses primeiros anos do século, o preço das terras é puxado pelo 

das commodities, ou seja, aumenta consideravelmente. 

Além disso, com a crise financeira mundial o volume de crédito oferecido pelo 

Estado às empresas do setor é reduzido. Com isso, se aprofundou a reorganização dos 

capitais (quanto à origem e, por conseguinte, ao controle) investidos no setor 

sucroenergético. Isto quer dizer que, em busca de altos ganhos, grupos estrangeiros 

passam a investir com mais intensidade na produção de derivados de cana no Brasil, e o 

Triângulo Mineiro é acionado e hoje figura como um dos espaços competitivos para o 

setor. Mais uma vez, e em função da crise, as terras conhecem elevação nos preços. É 

justamente a partir de 2007/2008 que os preços das terras em Minas Gerais (mata, 

pastagem e lavoura) conhecem significativo aumento de preços (vide Gráfico 3), como 

aconteceu em nível nacional
146

.  

 

Considerações Finais 

 Propusemo-nos analisar o impacto que o setor sucreenergético tem sobre o preço 

das terras no Triângulo Mineiro, e dada a dificuldade de “cercar” nosso objeto, devido à 

quantidade e complexidade com que que se imbricam os fatores que influenciam essa 

implicação, nossas considerações carecem de maior precisão teórica e metodológica. 

Ainda assim, pontuamos o que nos pareceu bastante claro: a localização se mostra ainda 

muito importante à apropriação da riqueza nos empreendimentos agrícolas modernos.  

Portanto, dentre as implicações territoriais resultantes do acionamento da região 

do Triângulo Mineiro pelo setor sucroenergético, acolhendo de forma mais expressiva a 

função de produtor de derivados da cana-de-açúcar a partir dos 2000, a alta no preço das 

terras que interessam as usinas parece ser das mais significativas. A alta do preço destas 

terras, como demonstramos, está relacionada a conjuntura global de valorização dos 

biocombustíveis, ao papel assumido pelo Brasil na divisão internacional do trabalho 

como grande produtor de etanol, à produção dos veículos flex fuel, e também à crise 

financeira mundial.  

                                                             
146

 Esse movimento é explicado por Rangel (2005 [1979], p.112, grifos do autor): “[...] o preço da terra 

será uma função inversa da taxa de lucro. Se esta cai - e ocorre que ela cai, ciclicamente, nos períodos de 

baixa conjuntura - o preço da terra, dada a renda, deverá elevar-se”. 
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 Os agentes hegemônicos escolhem os pontos que os interessam no espaço, 

pautados na técnica e na informação que dispõem. Uma vez escolhidos estes pontos, é a 

estratégia dos grupos que passa então a comandar estes lugares. Os rebatimentos são 

distintos, como distintas são as estratégias e a “forma de fazer” dos grupos, ou mesmo 

estes, atuam de forma diferenciada nos municípios que se colocam. São exemplos dessa 

distinção da forma de apropriação da riqueza e dos respectivos rebatimentos sobre o 

território: de um lado as usinas do grupo João Lyra, em Canápolis e Capinópolis, em 

que parte considerável da terra em que era produzida a cana para as usinas do grupo, 

também os pertencia (apropriação também da renda da terra). Além disso, a colheita era 

manual (na qual a apropriação da mais-valia é mais fragmentada e baseada na sua 

dimensão absoluta), e os trabalhadores eram, em parte, imigrantes vindos da região 

Nordeste. Por outro lado a unidade Campo Florido das usinas Coruripe, tem 100% da 

cana produzida em terras de terceiros (aliança entre os donos de terra e o capital 

empresarial) e quase a totalidade da plantação é mecanizada.  

Em alguns municípios do Triângulo Mineiro, a ocupação recente de vastas áreas 

com cana-de-açúcar implica, por vezes, na inviabilização de atividades tradicionais, 

como é o caso da pecuária e mesmo de outros cultivos. Como o arrendamento para o 

plantio de cana figura como atividade com maior remuneração, a criação de gado 

bovino torna-se, em alguns casos, residual. Para além desta implicação, vale destacar 

que a valorização da terra implica na impossibilidade de efetivação de projetos de 

reforma agrária (superando o limite de preço para a desapropriação e aquisição de terras 

pelo INCRA). 

Nenhum dos agentes que dirigem ou têm poder de decisão sobre os fatores 

citados levam em conta a dinâmica própria dos lugares. Por isso, além da 

vulnerabilidade e de uma condição de especialização territorial extrema, criando 

vínculos e dependência à municípios muito sujeitos ao aumento do preço da terra, 

camponeses são forçados a saírem da área de interesse dos usineiros, enquanto aumenta 

a concentração das terras e o ganho sobre elas por latifundiários. 

A dependência econômica da cultura da cana no campo e de seu processamento 

na cidade, faz com esses municípios acabem como “reféns” da cana. Em municípios em 

que houve a falência da usina, como é o caso de Canápolis e Capinópolis, apesar de 

todas as mazelas sociais, econômicas e territoriais, parece haver unanimidade entre 

classes, e frações destas, quanto a saída para a situação, qual seja: que outro grupo 

assuma os passivos e volte a produzir. Nesses casos emblemáticos, uma psicosfera 
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pautada naquilo que figura como “modernizante” quase imobiliza o lugar: a exploração 

do trabalho e da natureza são secundarizadas por parte significativa da população (nas 

diferentes classes sociais), como o são a fragmentação ou mesmo destruição das 

heranças (materiais e imateriais) que a produção da cana traz consigo.  A compra dos 

passivos por outro grupo e a reativação da usina parecem ser a única saída possível. 

Desta forma, o controle das terras pelos grupos empresariais concretiza e 

reafirma a perversidade das ações do setor sucroenergético no Triângulo Mineiro. E o 

impacto sobre o preço das terras traz ainda mais concentração destas e do capital. 
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: DA DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO A 
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1 Introdução 

O avanço das novas tecnologias propiciou a proliferação de uma infinidade de 

vídeos e cursos educacionais através da Internet. Ao realizar uma busca na rede, é 

possível encontrar cursos e aulas sobre uma quantidade quase infinita de assuntos, 

ministradas por pessoas com formação diversas, que narram desde a experiência pessoal 

até a oferta de estudos por universidades de renome internacional.  

Essa “democratização” do ensino promove a liberdade radical na superfície da 

Internet, mas essa liberdade, ironicamente, chamada por alguns de “cultura aberta”, 

promove cursos anônimos em blogs e sites, que ensinam desde fórmulas de como 

cometer suicídios até a moderna concepção de criar uma perna artificial em uma 

impressora em terceira dimensão (3D). 

Algumas atividades podem parecer triviais e inocentes, mas, essa prática 

disseminada de comunicação nada mais é que o reflexo de uma subordinação ao 

esclarecimento, “o que aparece como triunfo da racionalidade objetiva, a submissão de 

todo ente ao formalismo lógico, tem por preço a subordinação obediente da razão ao 

imediatamente dado” (Adorno e Horkheimer, 1985, p.34). Reflexo que se desdobra em 

educação através da Internet e das tecnologias de informação, e é vivenciada como um 

fenômeno que tem se elevado acima das pessoas, acima dos trabalhadores da educação. 

                                                             
147 Doutorando do PPGED – Programa de Pós Graduação em Educação – Universidade Federal de 
Uberlândia e docente da FAGEN – Faculdade de Gestão e Negócios da mesma Universidade. 
adm.raul@ufu.br 

148 Carlos Lucena, PhD. Professor do PPGED – Programa de Pós Graduação em Educação – Universidade 
Federal de Uberlândia. lucenabonsais@gmail.com 

149 Doutorando do PPGE – Programa de Pós Graduação em Economia - Universidade Federal de 
Uberlândia e docente da FAGEN – Faculdade de Gestão e Negócios da mesma Universidade. 
eduardogiarola@yahoo.com.br 

 



606 
 

Uma nova geração, exposta a esse modelo de comunicação, cresceu e tem crescido com 

uma expectativa reduzida sobre o papel do educador. 

A democratização da educação, é uma das formas de retratar a educação a 

distância, devido ao fato, do conhecimento chegar a um volume maior de pessoas e 

também a locais remotos. Mas, ao observar atentamente, apesar do rótulo 

“democratização da educação”, o ensino através das tecnologias de informação, não 

transfere, em geral, ao aluno de um curso a distância, a criatividade, a visão crítica de 

mundo, a opinião do mestre, mas transfere um modelo mecanicista e reducionista da 

atividade docente.  

Na transferência de conhecimento prevalece a uniformização de conteúdo, 

através de apostilas padronizadas, vídeo-aulas, que mesmo, ministradas por diversos 

professores em diferentes regiões do país, nada mais é que a replicação do conteúdo 

previamente elaborado por um grupo de especialistas, a atividade docente deixa de ser 

artesanal, e torna-se reprodutora de conhecimento, reduzindo assim, o papel de um 

docente, que através de sua vivência e conhecimentos adquiridos, influencia pessoas no 

que elas podem ser e se tornar. O que se tem visto é a reprodução de um modelo 

alienante de mundo para os alunos e um modelo estranhado para o profissional que 

reproduz o conhecimento.  

 

1.1 Objetivos 

O objetivo deste artigo é analisar o crescimento da educação a distância e seu 

impacto sobre a acumulação de capitais, a partir de um comparativo com grupos 

educacionais privados. 

 

2 Referencial Teórico 

Ao pensar a educação a distância como uma modalidade de ensino, que 

acompanhou a evolução das tecnologias de informação, e que ela, é o desenrolar 

natural, do novo comportamento das pessoas que buscam a autoaprendizagem, não se 

considera que mesmo pequenas mudanças, podem ter profundos e imprevistos efeitos 

sobre as experiências dos seres humanos. É o que afirma Deleuze e Guattari (2012, 

p.67) “De certa maneira, é preciso começar pelo fim: todos os devires já são 

moleculares(...), é extrair partículas”. A menor mudança, mesmo em detalhes triviais, 

moleculares, como a facilidade de autoaprendizagem, como em muitos casos, a 



607 
 

educação a distância é apresentada, pode alterar por completo os padrões de 

comportamento, um movimento de devir. 

A gama de tecnologias de informação, que está à disposição do discente, que o 

envolve em escrever comentários em fóruns, postar mensagens no Twitter ou e-mails, 

produzir sua própria wiki, pode leva-lo a raciocinar, como se a tecnologia fosse apenas 

uma extensão de si mesmo, “tudo Pode ser pensado na ordem do sistema, da regra e da 

norma”(Foucault 2007, pg.499), desconfigurando-o como pessoa. Ou o fato de se 

relacionar com seu tutor ou professor, apenas a distância, através da Internet ou de uma 

vídeo-aula - com orientações e aulas programadas e preparadas para serem reproduzidas 

por qualquer profissional com um mínimo de preparo – pode dar a falsa impressão de 

que pertence a uma ‘inteligência coletiva’, ou seja, “A unidade da coletividade 

manipulada consiste na negação de cada indivíduo” (Deleuze e Guattari 2012, p.24). 

Ao utilizar as tecnologias de informação no processo de aprendizagem, ao 

interagir com um computador, como se ele fosse uma pessoa, em uma relação 

assíncrona com o conhecimento, com atividades programadas, em que o padrão de 

resposta foi previamente estabelecido, em que a arquitetura da disciplina foi 

programada, para que um tutor, mesmo sem formação específica, possa acompanhar e 

avaliar, e a exigência para o aluno é que reproduza o conhecimento através de respostas 

esperadas, estabelecidas nos padrões de respostas, então, ele se tornou apenas uma 

extensão da tecnologia, o que aprendeu, independentemente do conteúdo, é somente o 

que foi programado para aprender, “o preço que os homens pagam pelo aumento de seu 

poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o poder” Deleuze e Guattari (2012, 

p.21). 

 

1. Extensão da tecnologia 

Através das tecnologias de informação, é possível perceber como esta interação 

entre pessoas e máquinas se dão: uma webcam é uma extensão para os olhos, assim 

como um celular ou um podcast são para os ouvidos ou até mesmo expandir a memória 

através de uma infinidade de conteúdos on-line. Braverman (1981, p.57) em um outro 

contexto, já afirmava que “os instrumentos humanos são adaptados à maquinaria de 

produção de acordo com especificações que se assemelham a nada mais que 

especificações das propriedades da máquina”. São as adaptações à “maquinaria” por 

meio das quais a educação a distância acontece, ao mesmo tempo que muda a forma 

como as pessoas veem o mundo e suas relações. 
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Nesse contexto, da chamada “democratização do ensino”, tanto professores 

quanto outros trabalhadores da educação a distância, reduzem os esforços no 

desenvolvimento de seu trabalho, sendo possível, atingir um número crescente de 

alunos, todo material produzido (apostilas, vídeo aulas, web conferências), são 

reaproveitados, podem ser vistos inúmeras vezes, sem que o professor ou outros 

profissionais envolvidos recebam algo a mais pela reutilização do material. Ao reduzir o 

tempo de trabalho através de novas tecnologias, reduzindo o valor do serviço prestado, 

o capital realiza a mais valia relativa (Marx, 2011), consequentemente, cresce a 

acumulação de capitais. 

As TICs transformam a educação a distância, em uma educação sem distância e 

ao mesmo tempo, em uma educação mais distante; sem distância, pois basta um 

pequeno grupo de professores especialistas, para criar materiais didáticos 

uniformizados, que chegam a todos os cantos do país, ampliando assim, a riqueza das 

empresas de educação – que não consideram as características, problemas e histórias 

regionais - moldando o futuro de uma sociedade, de forma veloz, apenas pela visão da 

acumulação de capitais. 

Uma educação mais distante e menos democrática, pois as discussões cruciais 

sobre os problemas regionais e mesmo sobre uma educação mais abrangente em relação 

ao conhecimento ministrado, não são conduzidas entre os que desenvolvem os materiais 

didáticos e os usuários (professores, tutores, alunos e outros envolvidos) antes que 

sejam construídos. 

A construção de materiais didáticos para EaD, carrega em si um desafio moral, 

em geral, a produção e distribuição dos materiais produzidos alcançam uma grande 

escala, o volume de alunos, professores, tutores e outros envolvidos, distribuídos no 

espaço/tempo, é de milhares.  

Além disso, o desenvolvimento de vídeo-aulas e web conferências, é sempre 

acompanhado por um “instrumento de mensuração interno” por parte de quem ministra, 

as palavras são comedidas, não há espaço para discussão de problemas emergentes e 

nem para análises críticas de assuntos que não estão diretamente relacionados ao 

conteúdo, mesmo que ligados indiretamente. Prevalece a padronização, a especialização 

e a produção em massa. 

Aqueles que ministram o conteúdo, mesmo que percebam a necessidade de 

realizar alterações no material, em geral não o fazem; outras atividades e profissionais 

envolvidos dependem que o conteúdo seja ministrado conforme idealizado 
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(padronizado). Além disso, se o curso estiver ocorrendo em uma instituição de ensino 

privada, o aluno estará pagando pelo material didático, e qualquer adequação realizada 

pelo professor, poderá gerar insatisfação já que ele adquiriu o material; como a 

finalidade da atividade é o lucro, o aluno é tratado como um cliente, e a satisfação do 

“cliente”/aluno está acima das adequações didáticas. 

 

2. Acumulação de capitais 

Conforme Deleuze e Guattari (2012, p.31) “Aquilo que acontece a todos por 

obra e graça de poucos realiza-se sempre como subjugação dos indivíduos por 

muitos”. O grande risco que a educação a distância corre, é de subjugar o 

conhecimento, tornando-se um tirano absoluto no mundo da educação, tirano pois seria 

um conhecimento que reina absoluto. A educação privada no país é dominada por 

poucos grandes grupos educacionais, que estendem suas teias por todos os lados, nos 

locais que não chegam presencialmente, chegam através das tecnologias de informação, 

visando a acumulação de capitais. 

Os grandes grupos educacionais são corporações que tem como finalidade o 

lucro, e o aluno é tratado como cliente, dentre eles temos organizações multinacionais e 

organizações de capital aberto. A atividade docente é apenas um meio para se alcançar 

os lucros definidos no planejamento estratégico, dessa forma as tecnologias de 

informação são dispostas a gerar o maior lucro possível, gerado não apenas através das 

mensalidades pagas pelos discentes, mas também pelas vendas de materiais didáticos. 

No site de uma grande corporação educacional
150

, que detém mais de 15% do 

mercado educacional total (dados disponíveis no próprio site), é possível encontrar 

informações sobre as atividades gráficas do grupo, como: 

 Desenvolvimento de conteúdo; 

 Produção editorial; 

 Impressão; 

 Armazenamento; 

 Transporte. 

 

                                                             
150

 http://ri.kroton.com.br/kroton2010/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=52695 
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Na educação a distância, o grupo desenvolve as web-aulas, vídeo aulas, fóruns 

de discussões e produções textuais, além disso, a aula presencial, também é a distância, 

o discente se desloca até o local disponibilizado pela universidade (sala de aula) e a aula 

é transmitida via satélite, ou seja, milhares de alunos, distribuídos em diferentes regiões 

do país, no horário pré-estabelecido, recebem a mesma aula “presencial”, ministrada por 

um ou poucos professores, via satélite. 

O aspecto inevitável para uma empresa que tem como finalidade o lucro, é 

desenvolver um produto, padronizado que possa ser produzido em escala e ao mesmo 

tempo ser vendido em grande quantidade, melhor ainda, se produzir somente o que irá 

vender, sem gerar estoque excedente.  

Para os grandes grupos educacionais isso é possível, se considerarmos que os 

alunos são tratados como consumidores, então pelo número matriculados de alunos, e 

com uma lista prévia de quem irá adquirir o material, é possível produzir somente o que 

será consumido. Lucro certo, materiais didáticos reproduzidos todos os semestres, com 

nenhuma ou poucas alterações e com um grupo de consumidores fiéis. 

Dessa forma, uma quantidade significativa de conhecimentos e novos 

conhecimentos, considerados importantes para a área de ensino, são desconsideradas no 

processo, pois a finalidade, não é vender livros e conteúdo de outras editoras, já que o 

grupo educacional tem sua própria gráfica e editora. 

A educação tem o sentido de internalização dos parâmetros reprodutivos gerais 

do sistema de capital. Neste sentido, a educação é subordinada aos interesses do 

capital. O lado perverso é que o conteúdo desenvolvido passa a ser um elemento 

quase imutável, apesar do fato, de que um conteúdo melhor poderia muito bem tomar 

seu lugar - pelo bem da educação e da sociedade como um todo -  isso não ocorrerá, 

pois a lei que rege o lucro em escala, é a lei da padronização, nesse caso, o conteúdo 

foi padronizado. E o conteúdo ensinado é tomado como a mais pura e definitiva 

verdade, alienado do processo, o discente apenas receberá o que lhe é passado e 

replicará o conhecimento “padronizado” recebido, em sua vida profissional. Em 

nome da acumulação de capitais, defini-se assim, o perfil do profissional do futuro, 

que irá construir a sociedade do futuro, moldada sob a égide do capital. 

4. 0 Transformação da realidade 

Antes, e ainda o é em alguns contextos, o conteúdo de um material didático 

apesar de ser uma ideia ou fatos, para um professor transcendia a definição absoluta, - a 
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não ser na transmissão de conhecimentos técnicos - para cada professor, ao ter nas mãos 

um livro, não o tratava apenas como dados, mas era uma forma de pensar, de buscar a 

melhor forma de ensinar e avaliar, de minunciosamente procurar conexões com a 

realidade social e histórica de vivência dos alunos. A atividade assim exercida é antes 

de tudo uma atividade mental distinguível do conteúdo em si. 

Professores diferentes, em diferentes realidades, podiam utilizar o mesmo livro 

ou o mesmo conteúdo didático e ensinar de formas diferentes, e ainda assim, construir 

bons profissionais, não reproduzindo um conteúdo padronizado, mas em sua atividade 

artesanal, dar vida e sentido ao conteúdo ministrado. Exercendo sua capacidade de 

pensar, criar e de contextualizar, forma profissionais com capacidades semelhantes e 

não meros reprodutores de padrões estabelecidos. 

Um conteúdo desenvolvido por alguém, é uma ideia criativa, a partir de uma 

realidade pensada, um conteúdo padronizado torna-se uma estrutura rígida e obrigatória, 

que acompanhado por uma “extensão dos olhos”, uma webcam, torna-se uma atividade 

vigiada, não há como também não se tornar apenas um apêndice da tecnologia, o 

processo aos poucos altera a realidade construída por uma estrutura estabelecida, 

eliminando as ambiguidades de pensamentos flexíveis, à medida que cada vez mais 

estruturas padronizadas de conteúdo são engessadas em uma realidade quase 

permanente. 

A padronização de conteúdo, remove ideias que não se adequam ao esquema 

proposto pelas grandes corporações de ensino, reduz ou restringe ideias diferentes, 

elimina o significado que distingue um professor em sua ação natural e o transforma em 

um comando da tecnologia, como um programa de computador, programado para 

retransmitir o conteúdo estabelecido. Tornando assim possível ofertar no mesmo 

padrão, em diferentes realidades o mesmo “produto”, configura-se a perversidade da 

“democratização do ensino”. 

A facilidade imposta pode levar a acomodação, a letargia, como o conteúdo 

raramente muda, o professor pode ficar tentado a não se dedicar a novas leituras, com o 

tempo, o texto estará impresso em sua própria mente, ensinando sem precisar se 

atualizar, corre-se o risco, de não ser mais interessante, apreciar o diálogo com outro 

docente, que leu e está indicando um livro novo, com conteúdo novo, certamente há 

uma tentação em aceitar a ideia finita de que o correto é apresentar o conteúdo 

padronizado, pois aceitar um conteúdo diferente é ir contra o sistema imposto; 

abandonar novas ideias, propostas e conteúdo é possível, mas a pergunta que se deve 
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fazer é se ao final, o docente não abandonou a si próprio, a sua arte artesanal de 

construir o conhecimento e se tornou apenas parte da tecnologia de informação que 

utiliza? ou se o trabalho artesanal foi absorvido, pela educação industrial, visando 

apenas a produção em massa e acumulação de capitais. 

 

5. Redução de custos 

A educação a distância, eleva os ganhos de produtividade, reduzindo 

consideravelmente os custos, desde a atividade docente até a padronização de conteúdo. 

A atividade docente, principalmente nas instituições privadas de ensino, tornou-

se uma fonte de redução de custos, no exemplo citado anteriormente, quando um único 

professor ministra uma aula via satélite, para milhares de alunos os ganhos são 

consideráveis, o salário de um professor é custo fixo diluído por milhares de alunos, o 

valor recebido pelo professor não seria diferente se o mesmo houvesse ministrado uma 

aula para 10 alunos. Soma-se à atividade, a participação do tutor como uma extensão do 

professor, baixo salário e uma extensa carga de trabalho caracteriza o dia-a-dia do tutor. 

 

 

5 Conclusões  

As intenções de grande parte dos profissionais de educação a distância são boas. 

Eles estão simplesmente seguindo um caminho aberto pela tecnologia, acreditam que a 

educação foi disponibilizada para um grande número de pessoas que estavam 

marginalizadas no processo educacional. Para os envolvidos, a educação a distância 

parece ser melhor do que soa, além disso, trabalhar com tecnologias de informação, gera 

uma satisfação de estar trabalhando, com o que se pode chamar de o futuro da 

experiência humana. 

Imprescindível, porém, é rever o atual modelo mercantilista de educação que se 

impõe, as tecnologias de informação podem ser um excelente complemento à atividade 

educacional, mas a serviço de grandes corporações, que tem como objetivo a 

maximização dos lucros, torna-se uma ferramenta poderosa de alienação e exploração. 

Dada a possibilidade de “democratização do ensino”, devido aos desdobramentos de 

utilização de tal tecnologia, os resultados recorrentes, não podem ser apenas numéricos, 

de acumulação de capitais, mas, se bem utilizada poderá ocasionar uma mudança social 

positiva e não apenas aumento na lucratividade. 
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RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E EDUCAÇÃO:  

O PROGRAMA MULHERES MIL EM ITUMBIARA-GOIÁS
151 

 

Roberta Rodrigues Ponciano
152

, IFG 

 

1 Introdução 

O Programa Mulheres Mil tem como finalidade promover a igualdade entre os 

sexos e a autonomia das mulheres para uma possível inserção no mercado de trabalho, 

além de oferecer as bases de uma política social de inclusão e gênero para mulheres em 

situação de vulnerabilidade social, voltada ao acesso à educação profissional, ao 

emprego e à renda. Trata-se de um programa inserido numa conjuntura de fortes 

investidas das classes dominantes para adequar o Estado brasileiro às necessidades de 

produção e dominação capitalistas voltadas à qualificação das mulheres em situação de 

vulnerabilidade social e, no meio dessas contradições, visando garantir o mínimo de 

conteúdos fundamentais ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao trabalho. 

A Portaria do Ministério da Educação (MEC) n. 1.015 (BRASIL, 2011c) 

estabeleceu o Programa Mulheres Mil direcionado à formação profissional e tecnológica 

articulada com a elevação de escolaridade de mulheres em situação de vulnerabilidade 

social. Tal programa esteve incluído nas prioridades das políticas públicas do governo 

federal descritas no III Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e está entre as 

ações do Plano Brasil Sem Miséria (BSM) constante no Plano Plurianual (PPA 

2012/2015), relacionado à meta de erradicação da pobreza extrema.  

Com a criação do Mulheres Mil, a educação profissional na modalidade 

Formação Inicial e Continuada (FIC) foi direcionada às populações vulneráveis 

econômica e socialmente, neste caso, a população feminina na faixa etária a partir de 16 

anos. Esta, por sua vez, historicamente esteve em desvantagem no mercado de trabalho, 

não sendo parte do público-alvo dos cursos ofertados por não ter condições financeiras 

para arcar com despesas de seus estudos; apresentar escolaridade insuficiente, com 

                                                             
151 Este artigo faz parte dos resultados da dissertação de Mestrado em Educação na Universidade Federal 

de Uberlândia (UFU). 
152
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dificuldade de aprendizagem, pobreza acentuada e baixa autoestima; ou por não fazer 

parte de ações específicas de qualificação profissional enfatizadas nas políticas públicas.  

E em alguns momentos, a qualificação profissional direcionada para qualificar as 

mulheres em situação de vulnerabilidade é empregada para remediar e mascarar as 

dificuldades e desigualdades existentes entre os indivíduos, com base na produção de 

um conhecimento geral, rápido e articulado com a reprodução do capital. Tal aspecto é 

confirmado por Frigotto (2010, p. 177): 

 

[...] tomando-se a prática escolar como uma prática social cuja função 

precípua não é a da produção de um saber específico, mas, pelo 

contrário, de um saber não específico, geral, que se articula com o 

desenvolvimento das condições técnicas e sociais de produção em 

diferentes níveis e mediações, esta prática guarda uma relação efetiva 

com a estrutura econômico-social capitalista.  

 

Diante de tudo isso, é importante discutir tais questões analisando as 

desigualdades de gênero enfrentadas pelas egressas do Programa Mulheres Mil, pois 

elas ainda não conseguiram superá-las e ir além de educação e trabalhos precarizados e 

de baixa remuneração. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de uma pesquisa sobre a 

inserção das egressas do Programa Mulheres Mil, do Instituto Federal de Goiás- 

Campus Itumbiara, no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional 

obtida. 

 

2 Referencial Teórico 

Nos documentos que instituem e normatizam o Programa Mulheres Mil consta 

como o principal dos objetivos o aumento do acesso das mulheres pobres, sejam elas 

donas de casa, empregadas domésticas, desempregadas, empreendedoras, autônomas ou 

informais, etc., aos cursos de qualificação profissional, correlacionando o acréscimo da 

escolaridade, a inserção no mercado de trabalho e a superação, no nível individual, da 

pobreza extrema e, consequentemente, da comunidade em que vivem e da sociedade 

como um todo. Em suma, tem-se que: 

 
O programa pretende ampliar o atendimento, garantindo o direito a 

educação, oportunidade de melhoria de renda por meio do acesso ao 

trabalho decente. Assim, contribuirá para reduzir os índices de miséria 
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e pobreza, para elevar níveis educacionais e impulsionar o 

desenvolvimento econômico e social do País, com mais equidade e 

justiça social (BRASIL, 2011d, p. 8). 

 

Entretanto, a melhor qualificação delas poderá ou não resultar em melhores 

condições de vida e inserção no trabalho. Como afirma Kuenzer (2007), as políticas e os 

programas de educação profissional para essa classe visam a inclusão social e estão 

sempre subordinadas às demandas do processo de acumulação, sendo uma forma de 

inclusão excludente, já que os desempregados e as pessoas em situação de pobreza 

experimentam dois processos que mantêm uma relação dialética entre si: 

 

[...] do ponto de vista do mercado, ocorre um processo de exclusão da 

força de trabalho dos postos reestruturados, para inclui-la de forma 

precarizada em outros pontos da cadeia produtiva. Já do ponto de vista 

da educação, se estabelece um movimento contrário, dialeticamente 

integrado ao primeiro: por força de políticas públicas “professadas” na 

direção da democratização, aumenta-se a inclusão em todos os pontos 

da cadeia, mas se precarizam os processos educativos, que resultam 

em mera oportunidade de certificação, os quais não asseguram nem 

inclusão nem permanência (KUENZER, 2007, p. 492-493). 

 

Portanto, a qualificação profissional aqui apresentada é direcionada 

aparentemente para otimizar as condições de empregabilidade, buscando solucionar 

conflitos e crises. Mas na maioria das vezes, está afastada da realidade na qual o 

trabalhador está inserido, sendo algo colocado como discurso, mas que na prática não 

ocorre de maneira efetiva. Assim, “[...] o lugar que o homem ou a mulher irá ocupar na 

produção não é definido pela escola, portanto, torna-se muito difícil solucionar a crise 

por intermédio da escolarização” (NOMA; CZERNISZ, 2010, p. 198).  

E de acordo com o relatório “Tendências Mundiais de Emprego 2014”, da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2014), para melhorar as condições 

laborais é primordial reduzir a informalidade, já que ela afeta quase um em cada dois 

trabalhadores. O relatório orienta que é importante uma mudança rumo a políticas mais 

favoráveis para o emprego, e um aumento da renda derivada do trabalho impulsionaria o 

crescimento econômico e a criação de novas vagas.  

Além disso, para a OIT, é fundamental fortalecer a proteção social e a transição 

para o emprego formal, pois se observa que o emprego informal continua alto e 

representa cerca de 48% do mercado de trabalho. Nesse sentido, o ritmo de melhoria na 

qualidade do emprego está diminuindo, o que indica que um número menor de pessoas 

está saindo da pobreza: em 2013, em âmbito mundial, o número de trabalhadores em 
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situação de extrema pobreza diminuiu apenas 2,7%, sendo esta considerada uma das 

taxas mais baixas da última década. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada com quinze egressas do Programa 

Mulheres Mil ofertado na instituição federal de ensino em Goiás. Convém salientar que 

os sujeitos desta pesquisa, são mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social, 

consideradas grupos mais frágeis da sociedade para enfrentar, neutralizar ou buscar 

benefícios para si mesmo, aliando tudo isso ao seu desempenho no mercado de trabalho, 

já que este é visto como um importante recurso disponível para que elas melhorem as 

suas condições de vida. Para tanto, usou-se de uma revisão bibliográfica e documental, 

com contribuições teóricas de Frigotto, Saviani, Segnini, Nogueira entre outros, e 

também de documentos oficiais sobre o Programa Mulheres Mil, bem como a realização 

de entrevista semiestruturada com as egressas que realizaram os diversos cursos 

ofertados no período de 2012 a 2014. 

 

4 Resultados 

A seguir, elenca-se os cursos, a quantidade de alunas concluintes e o número de 

vagas ofertadas do Programa Mulheres Mil da referida instituição, no período de 2012 a 

2014 (Quadro 1). Esses cursos remetem às qualificações profissionais permeáveis às 

mulheres, contribuindo ou não para a entrada da ocupação no mercado de trabalho 

formal, empreendedorismo, associativismo, entre outros.  

 

Quadro 1: 

Período de 

duração 
Curso ofertado 

Quantidade de 

alunas concluintes 

Número de vagas 

ofertadas 

Fevereiro/2012 a 

julho/2012 

Curso básico de 

processamento de alimentos 

– conserva e licores de frutas 

76 100 

Setembro/2012 a 

maio/2013 

Curso básico de qualificação 

profissional em fabricação 

de produtos de limpeza em 

geral e higiene pessoal 

77 100 

Setembro/2013 a 

dezembro/2013 
Técnicas de artesanato 45 60 

Março/2014 a 

julho/2014 
Artesã em bordado à mão 30 50 
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Manicure e pedicure 21 50 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de levantamentos no site IFG Notícias. 

 

Diante das mudanças impostas ao mundo do trabalho, ao visualizar os cursos 

ofertados é possível constatar que eles propiciam conhecimentos mais abrangentes e 

voltados a trabalhos com características femininas que, na maioria das vezes, remetem a 

serviços precários e autônomos. Nesse ínterim, Antunes (2009, p. 108) explica que a 

expansão do trabalho feminino tem sido verificada “[...] sobretudo no trabalho mais 

precarizado, nos trabalhos em regime de part-time, marcados por uma informalidade 

ainda mais forte, com desníveis salariais ainda mais acentuados em relação aos homens, 

além de realizar jornadas mais prolongadas” (grifos do autor). 

Para tanto, explicita-se que o Programa Mulheres Mil é apontado como um 

programa de qualificação profissional para mulheres em vulnerabilidade social, com um 

caráter compensatório. Os cursos exemplificados acima são atividades historicamente 

pertinentes aos papéis femininos, sobretudo nos espaços domésticos e informais, que 

possuem nenhuma (ou pouca) relação com a empregabilidade local. Pautada nesse 

raciocínio inserido no contexto da educação, a autora complementa tal argumentação 

por meio da seguinte reflexão: 

 

[...] a educação sexista não educa homens e mulheres apenas de 

forma diferente, mas, também, desigual, levando muitas 

mulheres a crerem que possuem uma essência que as tornam 

naturalmente mais aptas para determinados trabalhos. Para isso, 

inculca valores e qualidades considerados femininos para 

moldar um modelo de mulher apto a atender aos interesses 

patriarcal capitalistas (CISNE, 2015, p. 118). 

 

Nos resultados obtidos nas entrevistas das mulheres foi possível identificar que 

elas vivem das diferentes formas de trabalho, e adquiriram conhecimentos que irão 

incluí-las apenas na desigualdade da vida social e produtiva. É fato que as classes 

menos favorecidas – nesse caso, as mulheres que cursaram o programa – são as mais 

excluídas do processo de produção e de suas transformações. Se, por um lado, elas 

sofrem com a diminuição dos postos de trabalho, por outro, precisam concorrer com os 

demais indivíduos que possuem outros meios de desenvolvimento da formação além da 

escola.  
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Infere-se, a partir dessas informações, que na maioria dos casos há uma 

flexibilidade sexuada na relação de trabalho existente, já que as mulheres ocupam 

trabalhos precários, informais, cooperativados, em domicílio, autônomos e flexíveis, 

“[...] além de manter um enorme exército de reserva de desempregados e 

desempregadas que proliferam em todas as partes do mundo” (ANTUNES, 2005 apud 

VILASBOAS, 2011, p. 218).  

Assim, as funções atuais das egressas foram: cozinheira, auxiliar de limpeza, 

camareira, auxiliar de produção, vigilante, auxiliar de serviços gerais, aposentada, 

desempregada, do lar e estudante, e tais profissões não se relacionam diretamente a 

qualificação obtida, e em alguns casos perpassam pela informalidade e flexibilização de 

suas profissões. Portanto, “[...] a flexibilidade aumenta as desigualdades entre homens e 

mulheres quanto a condição de trabalho e emprego” (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 

104). E quando abordadas sobre as mudanças que tiveram em suas vidas após o curso, a 

maioria disse que houve um bem-estar a elas, com elevação da autoestima, mas poucas 

retornaram aos estudos e outras percorreram trabalhos precários até se tornarem 

desempregadas. Ao esboçar tais situações, nota-se que Saffioti (2013) reconhece as 

péssimas condições de trabalho das mulheres ao longo do processo histórico, 

perpassando os dias atuais. 

Assim, uma das características marcantes das transformações que ocorrem ao 

longo do anos é o aumento da força de trabalho da classe feminina em vários ramos da 

produção, mas ainda existe um processo contraditório que, de acordo com Saffioti 

(2013), se refere a um direcionamento para funções que levem em conta as 

particularidades dos chamados “dons femininos” e sejam relacionadas aos afazeres 

domésticos; consequentemente, as oportunidades se concentram em trabalhos precários, 

parciais, temporários e subcontratados (informais). 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Assim, conclui-se que o Programa Mulheres Mil é proveniente de uma política 

pública do Governo do Brasil, e tem o objetivo de ofertar cursos de qualificação 

profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A discussão em torno 

desta temática nos remete aos aspectos históricos das desigualdades de gênero 

enfrentadas pelas mulheres na sociedade brasileira, pois muitas delas ainda não 

conseguiram superá-las e ir além de educação e trabalhos precarizados e de baixa 

remuneração. 
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Muitas vezes, o trabalho feminino foi (e continua sendo) usado nas políticas 

públicas como pressão para mudanças na histórica exclusão das mulheres do mercado 

de trabalho. O Programa Mulheres Mil, aqui estudado, é um exemplo desse tipo de 

ação, que apresenta contradições ao longo de seu desenvolvimento – na teoria, possui 

indícios de uma educação que buscaria a totalidade do aprendizado, mas, na prática, não 

realizou tal feito. Está centrado apenas na ideia do curso profissionalizante com 

formação rápida e deficitária de mão de obra a ser atuante em diversos contextos, como 

o precário, a informalidade, o desemprego, o flexível, etc. 

Destarte, em termos de educação e trabalho, os cursos ofertados propiciaram 

limitações no acesso à cidadania e à equidade das mulheres, com naturalização das 

diferenças de gênero e a manutenção das mulheres em situações de vulnerabilidade, 

tratando-se do mercado de trabalho – os cursos, em grande parte, foram direcionados 

para serviços domésticos, reforçando a divisão sexual do trabalho. Observa-se então, 

que esse tipo de qualificação profissional apresenta contradições, pois, ao mesmo tempo 

em que oferecem acesso ao saber, seja ele parcializado, fragmentado ou rápido, esse 

mesmo conhecimento se torna uma mola propulsora de exclusão das mulheres em 

relação ao mercado de trabalho. 

São fundamentais, porquanto, uma formação básica e um tempo de preparo 

adequados ao aprendizado dessa classe heterogênea (mulheres que cursam o cursos do 

Programa Mulheres Mil). Não basta beneficiar apenas uma minoria ou uma parcela de 

determinado público, mas ser abrangente de todas as classes, seja em qual nível 

estiverem, sem distinção entre raça, cor e gênero. Isso impede que seja um curso que 

apenas reproduza e reforce os modos de precarização das condições e relações de 

trabalho. 
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A PROFISSIONALIZAÇÃO DA DOCÊNCIA NOS CURSOS DE 

LICENCIATURA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) 

 

Noádia Munhoz Pereira
153

; Fabiane Santana Previtali
154

 

 

INTRODUÇÃO: 

         A pesquisa traçou inúmeras possibilidades teórico-conceituais e questionamentos 

sobre a gestão do trabalho docente em tempos de transição política, momento esse, em 

que o contexto das políticas educacionais amparou as argumentações dos 

questionamentos da gestão político-pedagógica dos departamentos e dos grupos de 

pesquisa que se mostraram abertos para o diálogo no contexto dos cursos de licenciatura 

da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

        Assim, nos debruçamos sobre o papel do Estado
155

, enquanto provedor da 

manutenção de programas educacionais formulados e reformulados e encontramos 

respostas para a busca incessante de renovação da política atual do ensino superior em 

suas contradições relativamente ajustadas ao sentido de uma vida social dependente, 

isolada e incivilizada. 

Se falarmos de um processo civilizador em cujo decorrer os moribundos e a 

morte são resolutamente banidos para os bastidores da vida social e cercados 

por sentimentos relativamente rígidos, devemos qualificar a afirmação 

acrescentando que as experiências das duas grandes guerras europeias, e talvez 

ainda mais a dos campos de concentração, mostram a fragilidade da consciência 

que proíbe matar e por isso, insiste na segregação dos moribundos e dos 
mortos, tanto quanto possível, da vida social normal. Os mecanismos de auto 

coerção envolvidos na repressão da morte em nossas sociedades claramente se 

desintegram de modo relativamente rápido quando o mecanismo externo de 

coerção imposta pelo Estado ou por seitas ou grupos de combate, fundado em 

doutrinas e crenças coletivas respeitadas, muda violentamente de rota e ordena 

matar outras pessoas. Nas duas guerras mundiais, a sensibilidade em relação a 
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matar, em relação aos moribundos e à morte se evaporou rapidamente para a 

maioria das pessoas. (ELIAS
156

, 2001, p.60 grifos nossos). 

 

              Nessa mesma direção, também em Sygmunt Baumam (2000) podemos traduzir 

que a estrutura social dirigida por mecanismos externos de imposição estatal abala as 

estruturas institucionais acadêmicas, as universidades públicas em específico os 

departamentos, em momento de transição de gestores e/ou de mudança no quadro de 

pessoal. Então, a tradução do autor consistiu na busca pela política nos espaços públicos 

sem interferir no perfil que cada gestor do ensino imprimiu em suas respostas que serão 

aqui explicitadas em oito momentos. Cada momento foi gravado e registrado através de 

entrevista e após transformado/computado em material de pesquisa empírica.  

            No instrumental da pesquisa constam oito breves questões que abordam a 

necessidade de nenhuma identificação por nome, mas sim a identificação do tempo de 

serviço na instituição, assim como, da sua trajetória acadêmico-pedagógica em seus 

planejamentos de gestão, concepção de trabalho e avaliação da equipe de trabalho.  

            Segundo Baumam
157

 (2000) nenhuma sociedade que esquece a arte de 

questionar pode esperar encontrar respostas para problemas que a afligem, assim, o 

autor investiga a relação entre a estrutura do mundo atual e a maneira como nele 

vivemos. Nossa apropriação teórica consiste em acreditar nessa máxima com a forte 

convicção de que todo o medo que nos aflige advém da sociedade capitalista e seus 

malefícios na subjetividade da raça humana. 

O PERFIL DO GESTOR NAS LICENCIATURAS 

        A profissão professor e a gestão do trabalho docente são duas questões de pesquisa 

que foram conceituadas separadamente. Em primeiro lugar a profissão professor no 

contexto brasileiro vem carregada por incertezas neste século e organizar o trabalho do 

professor no contexto atual tem sido o objetivo mais importante para trazer para a 

problematização dessas linhas a seguir. 

       Todavia essas incertezas foram nomeadas em razão da ação política em constante 

mutação, assim, assumimos os riscos da modernidade e caracterizamos em todos os 

                                                             
156 O texto principal deste livro foi publicado pela primeira vez em alemão em 1982. “Envelhecer e 

morrer” é uma versão revista de uma conferencia apresentadas em um congresso médico em Bad 

Salzufen em outubro de 1983. 
157

 Sociólogo polonês iniciou a sua carreira na Universidade de Varsóvia, onde ocupou a cátedra de 

Sociologia Geral. No Brasil Baumam têm 12 livros pulicados pela Editora Zahar, dentre os quais se 

destacam: Amor Líquido, Modernidade Líquida, Identidade, Vidas Desperdiçadas, Vida Líquida, 

Comunidade, Em busca da política, Europa, Globalização: as consequências humanas, O mal-estar da 

pós-modernidade, Modernidade e ambivalência, Modernidade e holocausto. 
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momentos como dificuldades a serem enfrentadas. Munimo-nos nessa pesquisa com 

argumentos que substanciaram teoricamente para não cairmos nas armadilhas do 

conformismo e do pragmatismo da inteligência quando da organização do planejamento 

pedagógico em cada departamento. Sendo assim, temos que: 

A arte da política, se for democrática , é a arte de desmontar os limites à 

liberdade dos cidadãos; mas é também a arte da autolimitação: a de libertar os 

indivíduos para capacitá-los a traçar, individualmente e coletivamente, seus 

próprios limites individuais e coletivos. Esta segunda característica foi 

praticamente perdida. Todos os limites estão fora dos limites. (BAUMAM, 

2000, p.12) 

 

        O pragmatismo da inteligência a que nos referimos quando se distancia da ação 

democrática na gestão e na organização do trabalho pedagógico traz inúmeros percalços 

para o desenvolvimento do planejamento do ensino. A ação do gestor do ensino precisa 

necessariamente ser em prol da gestão democrática, como fim último e primeiro. O 

traço do planejamento em grupo e coletivo necessita ser o alvo e o objetivo principal do 

gestor do ensino, a ação em grupo, a ação coletiva, respalda o trabalho do professor em 

sala de aula e também do gestor do ensino, o que por sua vez, traz para o coordenador 

do ensino nos cursos de licenciaturas maior visibilidade e melhores créditos na 

superação das limitações de sua área de pesquisa e de desenvolvimento científico. 

        A capacidade da liberdade dos professores envolvidos com o processo de ensino e 

aprendizagem necessita da motivação inicial dos gestores do ensino, esses 

coordenadores de curso, movidos pela concepção da gestão democrática imprimem a 

identidade do seu curso de licenciatura e trazem para a área de pesquisa o 

desenvolvimento adequado em determinado tempo. Vejamos o que os coordenadores 

nos cursos de licenciatura em Pedagogia, Letras, História, Geografia, Ciências Sociais, 

Filosofia, Artes Visuais, Música, Matemática, Física, Química, Ciências Biológicas, 

Educação Física, nos disseram sobre a sua concepção de gestão e organização do 

trabalho docente em seus departamentos nos últimos cinco anos. De modo que o 

instrumental da pesquisa foi disponibilizado para cada departamento, no entanto, nem 

todos os coordenadores estiveram presentes ou com o tempo disponível para receber a 

entrevista de maneira satisfatória, o trabalho foi desenvolvido com aqueles que 

realmente sentiram-se à vontade pra passar as informações. Observemos os 

apontamentos na figura a seguir: 

Figura 1: Qual a sua carga horária de trabalho e/ou tempo de serviço como gestor 

do ensino? 
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Fonte: Instrumental de pesquisa (questão 1 e 2) 

         Quando da abordagem em entrevista de cada professor dos cursos de licenciatura 

na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), identificamos que muitos professores 

gestores confundiam o tempo de serviço na instituição com a idade em que estão no 

cargo de gestor do ensino. Por isso essa pergunta foi aglutinada no questionário em duas 

questões em uma, pois demonstra que muitos gestores estão no cargo de gestão há mais 

de 4 (quatro) anos, o que evidencia traços de gestão compatíveis com a trajetória do 

tempo de serviço em sala de aula. Muitos entrevistados demonstraram dificuldades em 

explicitar a conciliação do tempo da docência com o tempo na coordenação do 

departamento, pois as atividades de gestão requerem muito tempo na organização de 

reuniões dentro e fora do departamento o que inclui muito excesso de protocolos e 

atividades de escrituração. Os coordenadores em sua maioria, 80 % deles, estão na 

instituição há mais de 20 anos no cumprimento de 40 horas/ semanais de trabalho em 

dedicação exclusiva, a não serem aqueles entrevistados nos cursos de licenciatura dos 

cursos em Campus Avançados, como por exemplo, os professores lotados na Faculdade 

de Ciências Integradas do Pontal/ Campus Pontal/UFU, pois ainda há a existência de 

professores que assumem o cargo de gestão prematuramente, logo após o estágio 

probatório na docência, o que por sua vez, relataram que tais situações têm gerado 

grande sensação de desamparo e insegurança. A pesquisa problematizou 

necessariamente esses fatos e publicizou com a melhor coerência possível as 

dificuldades enfrentadas por esses gestores num momento oportuno de troca de ideias e 

experiências sobre as concepções de gestão de cada um em suas especificidades. Em 
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seguida, conduzimos o diálogo para a concepção do conceito de gestão trazendo um 

leque de opções e alternativas na questão.  

Figura 2: Como você se vê na sua gestão e organização do ensino? 

 

Fonte: Instrumental de pesquisa 

           Os professores gestores do ensino em sua maioria acreditam serem dinâmicos e 

empreendedores, mais de 50 % dos respondentes se veem como dinâmicos, 

empreendedores e comunicativos, a outra metade dos respondentes se vê exercendo a 

função de gestão de maneira: autoconfiante, competitivos, assertivos, convincentes, 

inovadores e iniciadores. O empreendedorismo possui a composição de alguns adjetivos 

tácitos para a condução de uma gestão concebida por métodos inspirados pela teoria 

clássica de administração, a qual coloca na moldura os adjetivos que haveria de ser 

perseguidos por cada gestor. O modelo de gestão da instituição universitária a que o 

gestor esteve inserido interfere na visão que ele traz para si sobre o que pode ser na sua 

gestão. A reflexão desse questionamento para a pesquisa possibilitou inferir que o 

dinamismo do gestor aponta possibilidades para a implementação de mudanças quando 

o ambiente organizacional está submerso por estruturas rígidas e padronizadas, o que 

denota a possibilidade desse gestor tender a ser mais flexível perante o processo de 

tomada de decisão associado às mudanças na instituição em questão. 

         Em a construção social da ambivalência, temos a explicação caricatural do horror 

da indeterminação muito propenso nesse perfil de gestão acolhidos nos depoimentos, 

que pode ser compreendido em grande parte na literatura pós-moderna mediante a 
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descrição do fenômeno da estranheza que não pode ser confundido com a possibilidade 

do alcance da certeza comportamental. Vejamos: 

O pecado irredimível do estranho é, portanto, a incompatibilidade entre a sua 

presença e outras presenças, fundamental para a ordem do mundo – o seu 

assalto simultâneo a várias oposições instrumentais cruciais ao esforço 

incessante de ordenação. É este pecado que através de toda a história moderna 

redunda na constituição do estranho como portador e corporificação da 

incongruência; com efeito, o estranho é uma pessoa afligida pela incurável 

doença da incongruência múltipla. O estranho é, por essa razão, a perdição da 

modernidade. Ele pode bem servir como exemplo arquetípico do visqueux 

[viscoso, repulsivo] de Sartre ou do slimy [pegajoso, repugnante] de Mary 

Douglas – uma entidade inerradicavelmente ambivalente, sentada em cima de 

um muro fortificado (ou melhor, uma substância derramada sobre ele que o 

torna escorregadio de ambos os lados), turvando uma linha de fronteira vital à 

construção de uma ordem social específica ou de um modo de vida específico. 

(BAUMAM, 1999, p.70) 

 

             Considerando a inserção brusca dos efeitos do capitalismo na ação do poder 

estatal, as políticas educacionais impressas por cada gestor do ensino acabam por 

personificar certa autoridade pedagógica no planejamento de ensino. O estranho é a 

pessoa tornando-se consequência proposital da busca incessante pela ordem e o 

progresso de uma sociedade em posição contraditória aos ditames governamentais, ou 

seja, uma sociedade em situação de conflito. (BOURDIEU & PASSERON 2014, p. 90) 

Por não se adotar como princípio de explicação o sistema de relações entre a 

estrutura das relações de classe e o sistema de ensino, fica-se condenado às 

opções ideológicas subentendidas pelas escolhas científicas mais neutras na 

aparência: é assim que alguns podem reduzir as desigualdades escolares a 

desigualdades sociais definidas, abstraindo-se a forma específica de que elas se 

revestem na lógica do sistema de ensino enquanto que outros tendem a tratar a 

Escola como um império dentro dum império seja que, como os docimólogos, 

reduzam o problema da igualdade ante o exame ao da normalização da 

distribuição das notas ou da equalização de sua variança, seja que, como certos 

psicólogos sociais, identifiquem a “democratização” do ensino com a 

“democratização” da relação pedagógica, seja enfim que como tantos críticos 

prematuros reduzam a função conservadora da universidade ao 

conservadorismo dos universitários (BOURDIEU & PASSERON 2014, p. 189 

grifos nossos) 

 
 

            Com efeito, essa lógica conservadora do sistema de ensino explica 

completamente a tendência do trabalho do gestor do ensino segundo a perspectiva da 

eliminação de uma oposição ou de um desperdício de autoridade automático dependente 

daquele que exerce o poder da decisão geral. A dinâmica de o empreendedorismo tenda 

negar a neutralidade da ação política desse gestor do ensino, no entanto, as estruturas 
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institucionais ao manter o conservadorismo revestem-se de uma lógica contrária ao que 

foi planejado, esse foi o dilema trazido por alguns entrevistados na pesquisa. 

           Sendo assim, na figura 3 (três) acolhemos em sua maioria aqueles professores 

pesquisadores na função de gestão com no mínimo 2 (dois) anos de exercício,  seis dos 

respondentes tinham assumido o cargo de coordenação em alguns meses após a minha 

chegada no referido departamento, como por exemplo, o coordenador do Curso de 

Licenciatura em Educação Física, Música, Artes Visuais e Matemática. 

Figura 3: Há quantos anos você exerce a função de gestão nesse departamento? 

 

Fonte: Instrumental de pesquisa 

            Logo em seguida, nas figuras 4 (quatro) e 5 (cinco) passamos para o 

aprofundamento de questões que levassem a reflexão sobre o comportamento que pode 

ser assumido pelo gestor com o objetivo do alcance de uma gestão mais democrática e 

que favorecesse a diminuição de conflitos interpessoais na gestão pedagógica. Assim, as 

oito questões foram distribuídas em dois blocos temáticos. No primeiro bloco 

avançamos em qual seria o plano de gestão, a concepção de gestão em si, ou seja, a 

opinião pessoal de cada um, para depois no segundo bloco aprofundarmos em 

estratégias de gestão que poderiam ser assumidas como sugestões para o bom 

andamento do planejamento do ensino de acordo om a personalidade de cada gestor, de 

modo, a enfatizar a interferência de sua subjetividade nas ações de planejamento, gestão 

e processo de tomada de decisão. Os dados apontam a seguinte preeminência. 

Figura 4: Quais foram suas contribuições para a gestão na universidade? 
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Fonte: Instrumental de pesquisa (questão 5) 

Figura 5: Qual o seu ambiente de trabalho preferido? 

 

Fonte: Instrumental de pesquisa (questão 6) 

         Quando interrogados sobre como concebem as contribuições na gestão da 

universidade 60% dos gestores, coordenadores dos cursos de licenciatura responderam 

em sua maioria a letra a) dizendo que preferem encarar os desafios com naturalidade e 

determinação e 20 % entendem que as contribuições na gestão compreendem a quebra 

de paradigmas com facilidade enquanto o maior legado deixado no seu trabalho 

enquanto gestor do ensino em seu departamento, por fim, obtemos a ocorrência de 10 % 
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de gestores na assertiva de que é preciso para contribuir por pressão para que as coisas 

aconteçam e se realizam da melhor maneira possível em seu departamento. 

         Em específico sobre o clima organizacional, obtivemos a porcentagem de 50 % 

dos professores coordenadores de curso, isto é, gestores do ensino, preferem um 

ambiente de trabalho mais flexível e desafiador, seguindo de 30% respectivamente, um 

ambiente de trabalho desburocratizado e ágil, e por último com a ocorrência de 10% das 

opiniões, temos a opção de trabalho em ambiente com pessoas competentes, que 

recompense riscos assumidos, que valorize suas ideias e que encoraje a autonomia.   

        Os dados nos permite refletir sobre as possibilidades da prova objetiva e racional 

da concepção de gestão, a qual, a teoria da vida social contemporânea é mediada pelas 

estruturas da vida social acadêmica. Assim, a complexidade da experiência na gestão é 

simples e extemporal para aquele que a exerce. Nessa metodologia qualitativa, 

predomina a abordagem materialista da pesquisa, respeitando a trajetória histórica de 

cada experiência discursiva que acolhemos em nossos dados até então explicitados 

numericamente. 

As teorias tendem a ser recipientes claros e bem talhados feitos para receber os 

conteúdos limosos e lamacentos da experiência. Mas, para conservá-los aí, suas 

paredes precisam ser duras; tendem também a ser opacas. É difícil ver os 

conteúdos da experiência através das paredes da teoria. Muitas vezes se tem de 

furar as paredes – ‘desconstruí-las” , “decompô-las” – para ver o que elas 

escondem. (BAUMAN, 1998, p.106) 

  

          Em síntese, os conteúdos apontados pela pesquisa compõem uma simples 

moldura da desinstitucionalização da pós-modernidade antes considerada evidente e 

hoje considerada questionável devido às transformações na concepção de gestão e 

paulatinamente no processo de tomada de decisão desses gestores. Em vez disso, 

estiverem cientes de que para conduzir a gestão algumas características foram 

analisadas na entrevista concedida como prioridades de ação a serem desenvolvidas. A 

seguir as figuras 6 (seis) e 7 (sete) esclarecem a precisão do diálogo e a condução dos 

mesmos. Vejamos: 

  

Figura 6: Para conduzir com eficácia a gestão é preciso? 



631 
 

 

Fonte: Instrumental de pesquisa (questão 7) 

Figura 7: Para o bom desenvolvimento pessoal é preciso? 

 

Fonte: Instrumental de pesquisa (questão 8) 

             Ao inserir o questionamento para as práticas gestoriais caracterizamos em 

tópicos as questões, e obtivemos com a clareza necessária que para haver eficácia na 

gestão do ensino é preciso em primeira instância aprender a reconhecer, validar e 

utilizar as contribuições alheias e após expressar-se de forma menos intensa e áspera, 

fazendo uso amplo de sua capacidade de comunicação com os professores do seu 

departamento, de maneira, a conduzir a gestão do trabalho docente com maior coerência 

e coesão interna seja nos momentos de reuniões ou fora delas, em momentos de 
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convivência em sala de aula e em lugares dedicados aos espaços de eventos e 

seminários científicos. Por último, os gráficos apontaram que 40% dos gestores do 

ensino têm incentivado as relações pessoais para o bom desenvolvimento do trabalho, 

30% acreditam que é preciso demonstrar reconhecimento pelo trabalho quando bem 

feito, 20% deles permitem o aprendizado de novas atividades para aprimorar o que já se 

sabe e 10% aceitam a independência e flexibilidade com próximo acompanhamento do 

que está sendo feito pelos professores de seu departamento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

             A gestão do trabalho docente aqui proclamada reconhece, todavia que a 

emancipação política dos trabalhadores necessita se voltar para o reconhecimento da 

livre personalidade humana, Karl Marx (2002) encontrou o seu reconhecimento clássico 

nos chamados direitos gerais do homem, ele expôs ao senhor Bauer nos idos de 1840, 

observando a sua política liberal conservadora nos “Deutsch-Franzö-sische Annalen”, 

que esta livre personalidade humana e seu reconhecimento do indivíduo egoísta, 

burguês e do movimento desenfreado dos elementos materiais da burguesia atual levam 

a busca do incessante lucro. Nesse sentido a concessão de direitos humanos é bem 

ilustrada segundo o ponto de visa marxista de modo a reconhecer que esses direitos 

precisam ser inatos ao homem e não adquiridos mediante negociação. 

           

Assim como o Estado antigo tinha por fundamento natural a escravidão, o 

Estado moderno tem como base natural da sociedade burguesa e o homem da 

sociedade burguesa, isso é, o homem independente, ligado ao homem somente 

pelo vínculo do interesse particular e da necessidade  natural inconsciente, tanto 

a própria como a alheia. O Estado moderno reconhece esta sua base natural, 

enquanto tal, nos direitos gerais do homem. Todavia, ele não é o seu criador. 

Sendo como é, produto da sociedade burguesa, impelida por seu próprio 

desenvolvimento além dos velhos vínculos políticos, ele mesmo reconhece, por 

sua vez, seu lugar de nascimento e sua própria base mediante a proclamação dos 

direitos humanos. (MARX, Karl, 2002, p.74)  

 

            Os direitos humanos foram conquistados historicamente e na modernidade do 

Estado acabado trata-se de um apoderamento constitucionalizado, representativo e 

democrático em suas respectivas instâncias de decisão política. A crítica do autor aos 

privilégios tornou-se a essência da busca pela política na modernidade e assunto 

emoldurado na pós-modernidade. Por isso, que a gestão do trabalho docente dessa 
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pesquisa parte desse pressuposto teórico para descortinar os saberes da experiência de 

maneira a desconstruí-la e decompô-la o que a torna muito atual e pertinente.   

          Os gestores do ensino em suas instâncias de decisão política específica 

necessitam estar avisados e imbuídos da trajetória histórico-institucional para em 

seguida proporem a quebra de paradigmas ainda levemente impregnados nos discursos 

conservadoristas. 
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1 Introdução 

O cultivo da cana-de-açúcar está diretamente entrelaçado com o desenvolvimento do 

Brasil, desde o período colonial onde o cultivo da mesma serviu de base para e a 

economia da colônia até os dias atuais, onde somos referência mundial no cultivo da 

mesma, constituindo um dos setores mais representativos na economia brasileira, sobre 
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tudo por seu papel no processo de internacionalização econômica do Brasil no setor e o 

importante papel que a cana-de-açúcar tem no que tange a geração de energia em nosso 

país. 

 Cabe ressaltar o destaque que a região sudeste possuí no setor, uma vez que esta 

representa mais de 60% da produção de cana-de-açúcar de todo o país (UNICA 2017). 

Ademais ano de 2012 para 2013 houve um aumento de 4,06% no número de casos 

identificados de trabalho análogo à escravidão. Fatores esse que corroboram a 

relevância de uma pesquisa acerca desta temática. 

 É perceptível que as bases da cadeia produtiva são aquelas que recebem menos 

investimentos tecnológicos, ou seja, os trabalhadores que lidam diretamente com o corte 

da cana não são beneficiados pelos recorrentes incentivos feitos ao setor para torna-lo 

mais tecnológico. 

 No que se refere ao trabalho escravo em linhas gerais, o mesmo sofreu drásticas 

modificações daquele que era praticado no período colonial para o trabalho análogo a 

escravidão que presenciamos atualmente, distinções estas como: custo de aquisição mão 

de obra, que antes era alto e atualmente é baixo; a lucratividade que atualmente se 

mostra mais alta, uma vez que não há mais os custos de manutenção para com os 

trabalhadores que se encontram nessa situação; a mão de obra, que antes era escassa 

uma vez que dependia do trafico de escravos para nosso país, já hodierno devido a 

grande massa de pessoas desempregadas esta se torna descartável; o relacionamento, 

que antes tinha o tempo de duração da vida do escravo ou então até quando fosse 

vendido, ao contrário do que vemos hoje, pois quando o serviço é concluído o mesmo é 

descartado e o vinculo encerrado; diferentes étnicas, antes tais diferenças tornavam 

complexo o processo de trabalho e de convivência dos escravos, fator que não se 

verifica nos dias de hoje, uma vez que basta estar em situação de pobreza extrema para 

ser submetido ao mesmo.  

 O único fator que permanece sem sofrer alterações do período escravocrata 

colonial para o atual é a manutenção da ordem, que continua se valendo de ameaças; 

constrangimentos; coerção física e psicológica; intimidação; punições exemplares e até 

mesmo assassinatos. 

1.1 Objetivos 

 O presente trabalho tem como objetivo geral discutir a produção da cana-de-

açúcar e sua relação com a utilização de trabalho análogo a escravidão desde sua 

chegada ao Brasil até o panorama geral no que concerne a esse aspecto na atualidade. 
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1.2 Objetivos Específicos 

- Analisar um breve histórico da evolução do trabalho escravo ao longo dos anos; 

- Analisar o perfil sucroalcooleiro no Brasil, ressaltando a região sudeste; 

- Analisar a relação existente entre e setor sucroalcooleiro e a utilização de trabalho 

análogo à escravidão; 

- Traçar uma perspectiva para novos estudos futuros concernentes ao tema; 

2 Referencial Teórico 

2.1 Escravidão 

 A palavra trabalho possuiu diferentes significados no mundo e tais significados 

se diferenciam de um povo para outro, sua origem para nossa língua vem do latim e faz 

referencia a um objeto de tortura. O trabalho é o ato da realização de uma determinada 

tarefa e também como o produto gerado dessa tarefa, o trabalho pode ser realizado 

través do uso do intelecto unido ao movimento do ser e sua interação como espaço que 

o cerca. (ALBORNOZ, 2000) 

 Dentro da perspectiva marxista o trabalho é uma ação realizada única e 

exclusivamente pelos seres humanos, sendo a forma pela qual nós nos relacionamos 

com a natureza. O trabalho é um processo que implica em produção e reprodução 

histórica em quanto existimos, no qual o homem modifica a natureza a fim de obter 

meios para saciar suas necessidades e concomitantemente muda a si próprio no decorrer 

do processo, é por meio dessa relação entre homem e natureza que os homens iniciam as 

relações sociais uns com outros, conclui-se então que o trabalho e seu processo são 

determinantes das relações sociais (PREVITALI; FRANÇA; FAGIANI, 2012).  

 É comum vermos associações entre o significado de trabalho e o significado de 

emprego, algumas pessoas acabam confundindo seus significados e vendo-os com o 

mesmo significado, todavia se distinguem em diversos aspectos. Trabalho como já foi 

visto é ação de produzir mudanças no meio em que se estas inseridas sejam essas de 

forma involuntária no caso dos animais ou voluntária no caso dos seres humanos. Já o 

emprego se refere ao ato de estar empregado, ou seja, realizar trabalho para outrem e a 

partir disso receber a devida remuneração. O significado de emprego, muito se relaciona 
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com a estabilidade que esse confere para aqueles que são empregados. (ALBORNOZ, 

2000)  

 Sendo assim, toda pessoa que esta empregada realiza trabalho, mas nem toda 

pessoa que realiza trabalho necessariamente esta empregada. Por exemplo, uma dona de 

casa, ao cuidar das tarefas diárias de seu lar, realiza trabalho, mas não possuí vinculo 

empregatício, por conseguinte, não tem emprego. (ALBORNOZ, 2000) 

 A utilização de trabalho escravo remota a centenas de anos atrás em diversas 

partes do mundo e somente a menos de dois séculos é que essa forma de exploração do 

trabalho passou a ser considerada ilegal. No decorrer dos séculos os povos foram sendo 

transformados em escravos devido a diversos fatores, vejamos alguns: prisioneiros de 

guerra; contração de dívida; pratica de algum crime; oferecer-se como escrevo em troca 

de alimento e/ou proteção; interiorização cultural. (TURCI, 2010) 

 Ao longo dos anos o modo como a escravidão foi utilizada pelos povos se 

diferenciou em alguns aspectos, por exemplo, no antigo Egito os escravos eram 

responsáveis pela execução do trabalho doméstico e militar, na Roma antiga a base 

produtiva das grandes fazendas e as construções públicas eram incumbidos aos 

escravos, em haréns do Oriente muitas das concubinas eram escravas. Podemos ver que 

mesmo estando presente em grande parte das sociedades antigas, o modo como o 

trabalho escravo se dava era muitas vezes distinto. Dessa forma para avaliarmos de 

forma mais clara a escravidão é preciso buscar uma compreensão sobre o contexto no 

qual ela desenvolveu.  (TURCI, 2010) 

 O trabalho análogo a escravidão existente hoje, se difere daquele que era 

realizado no passado, sobretudo no que tange 7 características principais: custo de 

aquisição de mão-de-obra; lucros; mão-de-obra; Relacionamento  vejamos a seguir um 

comparativo entre o trabalho escravo colonial e o trabalho análogo a escravidão 

praticado atualmente. 

Brasil Antiga escravidão Nova escravidão 

Propriedade legal Permitida Proibida 

Custo de aquisição de Alto. A riqueza de 

uma pessoa podia ser 

Muito baixo. Não há compra e, 

muitas vezes, gasta-se apenas o 
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mão-de-obra medida pela 

quantidade de 

escravos. 

transporte. 

Lucros Baixos. Havia custos 

com a manutenção 

dos escravos. 

Altos. Se alguém fica doente pode 

ser mandado embora, sem nenhum 

direito. 

Mão-de-obra Escassa. Dependia de 

tráfico negreiro, 

prisão de índios ou 

reprodução. Bales 

afirma que, em 1850, 

um escravo era 

vendido por uma 

quantia equivalente a 

R$ 120 mil. 

Descartável. Um grande contingente 

de trabalhadores desempregados. 

Um homem foi levado por um gato 

por R$ 150,00 em eldorado dos 

carajás, sul do pará 

Relacionamento Longo período. A 

vida inteira do 

escravo e até de seus 

descendentes 

Curto período. Terminado o serviço, 

não é mais necessário prover o 

sustento. 

Diferenças étnicas Relevantes para a 

escravização. 

Pouco relevantes. Qualquer pessoa 

pobre e miserável são os que se 

tornam escravos, independente da 

cor da pele. 

Manutenção da ordem Ameaças, violência 

psicológica, coerção 

física, punições 

exemplares e até 

assassinatos. 

Ameaças, violência psicológica, 

coerção física, punições exemplares 

e até assassinatos. 

Fonte: T, 2017. 
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 Mesmo proibida por lei, o trabalho escravo continua sendo utilizado por grandes 

latifundiários por encontrar atualmente diversos benefícios e facilidades que 

anteriormente não existiam, dentre esses se destacam os baixos custos necessários para 

conseguir esses trabalhadores, a característica descartável desses trabalhadores uma vez 

que a sazonalidade é o que dita o ritmo da produção e as brechas na fiscalização.  

 Existem alguns aspectos sociais que tem contribuído muito para a perpetuação 

do trabalho análogo a escravidão. Primeiramente é bom avaliar as condições as quais 

esses trabalhadores estão acometidos antes de serem colocados na situação de trabalho 

escravo, em sua totalidade são pessoas originárias de regiões onde a desigualdade social 

é extremamente acentuada e os empregos são escassos, no geral essas pessoas tem 

origem nas regiões norte e nordeste do país. Essas pessoas são ludibriadas com falsas 

promessas de condições de vida melhores e salários maiores e assim acabam aceitando 

migrar de uma região para a outra na esperança de que conseguiriam encontrar melhores 

oportunidades, todavia quando chegam às regiões de cultivo de cana o que encontram é 

completamente diferente do esperado. 

2.2 Cana-de-açúcar 

 Foi na primeira metade do século em que os portugueses chegaram ao Brasil que 

o nobre e militar Martim Affonso de Souza trouxe a cana-de-açúcar para o Brasil e deu 

inicio ao seu cultivo na Capitania de São Vicente, onde ele fundou o primeiro engenho 

de açúcar do país (MACHADO, 2004). Mas foi na região nordeste onde se verificou a 

maior receptividade para esse cultivo, uma vez que a cana conseguiu se desenvolver 

bem no solo e se adaptar ao clima. Dada essa alta adaptação da cana-de-açúcar para com 

a região nordeste o grande apreço dos europeus pelo açúcar e outros produtos 

originários da cana, fez se necessário uma intensificação da produtividade, de forma que 

fosse possível atender as demandas e aumentar a geração de riquezas para os 

proprietários dos engenhos (PREVITALI; FRANÇA; FAGIANI, 2012). 

 Como passar dos anos o Brasil começou a realizar um monopólio na produção 

do açúcar, Portugal e a Holanda foram os países que mais se beneficiaram com tal, uma 

vez que realizaram toda a comercialização e ficam com os lucros. A Europa foi se 

tornando cada vez mais rica com os minérios extraídos do Novo Mundo e 

concomitantemente consumia ainda mais açúcar e as cidades brasileiras como Salvador 

e Olinda progrediam (MACHADO, 2004).  
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 Diante das altas demandas do mercado externo por açúcar e derivados da cana, 

foi que os portugueses optaram pela utilização de trabalho escravo para seu cultivo o 

que perdurou por mais de três séculos, tornando-se assim a base da força de trabalho 

necessária para a efetivação dos engenhos e por consequência um elemento fundamental 

da sociedade escravista brasileira (PREVITALI; FRANÇA; FAGIANI, 2012).  

 As relações de trabalho no processo produtivo no setor canavieiro brasileiro 

pode ser dividido em quatro fazes ao longo dos anos vejamos a seguir: primeira 

desrespeito a fase de introdução da cana-de-açúcar no Brasil em seu período colonial 

indo até as proximidades do Brasil imperial, essa fase se caracteriza pela intensificação 

do trabalho escravo. A segunda fase passa pela mudança do modo de produção 

manufatureiro dos engenhos para a produção industrial tendo como principal 

característica os engenhos centrais, essa fase vai do final do século XIX até o início do 

século XX. Já na terceira fase temos a intensificação maciça da industrialização do 

Brasil, essa fase durou dos anos de 1930 até 1970. Por fim temos a quarta fase que se 

origina no final do século XX, essa fase é caracterizada pela inserção de tecnologias nos 

processos produtivos e associada a reestruturação produtiva do capitalismo, temos a 

transferência do trabalho exercido por pessoas para as maquinas (NASCIMENTO, 

2012).  

 Sendo cultivada em mais de 100 países ao redor do mundo a cana-de-açúcar 

corresponde a umas das culturas mais importantes do mundo, sendo responsável por 

uma grande parte da mão de obra rural nos países em que é cultivada. No gráfico a 

seguir é possível observar que cerca de 80% da produção da mesma seta centralizada 

em apenas dez países. Além disso, os dois maiores produtores, Brasil e Índia 

respectivamente, corresponderem a mais de 50% da cana-de-açúcar que é produzida em 

todo o mundo (NOVACANA, 2017). 
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Gráfico elaborado com base em dados disponíveis em Novacana (2017) referentes ao ano de 2008. 

 Nos últimos anos, o mundo tem voltado à atenção para a produção do etanol 

combustível extraído da cana-de-açúcar devido à busca de fontes alternativas de 

combustível devido à insegurança sobre a produção futura de petróleo e questões 

ambientais envolvendo o aquecimento global. 

 De acordo com Duarte (S/d) nosso país tem ganhado grande destaque no que 

tange a produção de etanol e álcool, tendo a possibilidade de algum dia se tornar uma 

das maiores potencias no setor energético do mundo. 

 A seguir podemos ver um gráfico elaborado pela ÚNICA (2017), onde é 

apresentado a matriz energética do Brasil, no mesmo é possível identificar que em nosso 

país temos 8 fontes energéticas principais. Sendo que o petróleo e seus derivados 

representam 37% desse percentual, sendo seguido pela cana-de-açúcar com 16%; 

hidrelétricas 15%; outras fontes de biomassas 12%; gás natural correspondente a 9%; 

carvão 6%; outras fontes renováveis 3% e cerca de 2% urânio. Essa perspectiva nos 

monstra o quão relevante o setor sucroalcooleiro é para a produção de energia em no 

Brasil, sendo assim um setor de uma movimentação monetária altíssima.  
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Fonte: UNICA, 2017. 

 Só no ano de 2013 o as exportações do setor sucroalcoolerio renderam cerca de 

R$30 bilhões de acordo com dados do Barros (2014), e de acordo com a UNICA (2012) 

as projeções de rentabilidade em exportações para o ano de 2020 giram em torno de 

US$ 26 bilhões. Tais dados evidenciam o quão atraente esse setor é para o capitalismo 

especulativo e sobre tudo faz dele um setor de grande interesse para as políticas 

neoliberais que veem nas exportações, expansão para novos mercados e na entrada de 

multinacionais no Brasil como as medidas que efetivamente irão garantir estabilidade 

econômica e melhorias para a sociedade.  

 Como podemos ver no gráfico a seguir, fornecido pela ÚNICA (2017), mais da 

metade da produção de cana-de-açúcar em nosso país esta concentrada na região sudeste 

sendo esta responsável por 68,8% da produção; a região nordeste ocupando o segundo 

lugar com 12,4%; a região centro-oeste com 10,3% sendo assim o terceiro lugar; a 

região sul com 8,2% em quarto lugar e por último temos a região norte que corresponde 

a produtividade de 0,2%.  
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 Fonte: UNICA 2017 

 Como visto anteriormente, a região sudeste é a maior produtora de cana-de-

açúcar em nosso país. Na figura do mapa a seguir é possível observar a distribuição 

geográfica das usinas bem como as áreas de plantio do ano de 2014.  

Fonte: INPE, 2012. 
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 No total de acordo com dados da NovaCana (2017), a região Sudeste possuí 

cerca de 225 usinas de açúcar e álcool e se distribuem em seus quatro estados conforme 

pode ser observado no gráfico a baixo. Respectivamente os estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Espirito Santo e Rio de Janeiro possuem 172; 42; 6 e 5 usinas cada.  

Fonte: NovaCana, 2017. 
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 Como foi elucidado nos parágrafos superiores a agroindústria da cana-de-açúcar 

desempenha um papel importante em nosso país desde períodos coloniais, atualmente 

sendo responsável por uma alta rentabilidade e também pela produção de energia para o 

país. Sabendo disso, fica evidente que tal setor, assim como tantos outros, é vítima de 

conflitos e contradições inerentes ao capitalismo, sendo a maior delas a luta de classes 

entre o proletariado e os donos dos meios de produção. 

3 Procedimentos Metodológicos 

 O presente artigo em sua fase inicial teve como atividade principal a revisão 

bibliográfica, realizada por meio de um levantamento teórico em periódicos, sites, revistas 

e pesquisas relacionadas ao tema. Verificam-se como principais fontes de dados a 

Comissão Pastoral da Terra, a União das Indústrias de Cana-De-Açúcar, além de 

associações de classe. 

 Para realizar a análise dos dados coletados foi utilizada a análise de conteúdo, que 

segundo Bardin (2010), é um conjunto de técnicas de análise da comunicação que 

utilizando de procedimentos sistemáticos e objetivos da descrição do conteúdo presente 

nas mensagens, permite a compreensão do conhecimento presente nestas e nas condições 

em que foram desenvolvidas. 

 Os dados foram analisados seguindo uma abordagem qualitativa, que, para 

Sampieri, Collado e Lúcio (2013), consiste na realização da coleta dos dados sem a 

utilização de intermédios numéricos, facilitando assim o aperfeiçoamento das indagações 

da pesquisa durante o percurso de interpretação. 

4 Resultados 

 Dentro dessa perspectiva quando analisamos mais de perto as bases da cadeia 

produtiva da cana-de-açúcar, ou seja, a colheita da mesma deparamo-nos com a realidade 

de um setor que por mais rentável, grandioso e tecnológico que seja ainda se utiliza de 

trabalho análogo à escravidão, como poderemos ver a seguir. 

Existem diversos ramos do setor rural em que o trabalho análogo a escravidão ainda se faz 

presente. A criação de bovinos, cultivo de cana-de-açúcar, a produção de carvão vegetal e 

o cultivo de café, são algumas atividades que fazem com que as fazendas em São Paulo, 
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Minas Gerais e outros estados, sejam autuados por apresentarem esse tipo de violação às 

leis trabalhistas. 

 Prova de que o trabalho análogo à escravidão se faz presente ainda nos dias de hoje, 

são os recorrentes casos que são identificados como podemos ver nos dados apresentados 

pela CPT (2014) referente aos anos de 2012 e 2013 como pode ser visto no gráfico a 

seguir.  

Fonte: CPT, 2014. 

 Como podemos ver a região sudeste é a que apresenta o maior número de casos 

identificados de trabalho análogo à escravidão, ademais outro fator alarmante é que a 

região sudeste e a região nordeste tiveram um aumento de 4,06% e 26,19% 

respectivamente na identificação de casos de trabalho análogo a escravidão.  

 Além do crescente fator econômico relacionado ao setor sucroalcooleiro, as 

questões sócias relacionadas ao mesmo tem ganhado destaque, sobretudo pela divulgação 

da chamada “Lista Suja” publicada pelo Ministério do Trabalho, na qual são apresentadas 

as usinas e fazendas onde o trabalho análogo à escravidão é encontrado (SPECIAN E 

FIGUEIREDO, 2010). 

 Por servir de base para introdução e intensificação do cultivo da cana no Brasil, o 

trabalho escravo, tem papel central nessa indústria. Mesmo após a abolição da escravatura 
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e com a consolidação das leis trabalhistas em 1943, o trabalho análogo escravo na 

agroindústria canavieira continuou a ainda hoje é utilizado (NASCIMENTO, 2012). 

 A CPT (2014) fornece um dado muito relevante para a comprovação de que o 

trabalho análogo à escravidão é largamente utilizado dentro do setor canavieiro, como é 

mostrado no gráfico a baixo, onde podemos ver o número total de trabalhadores envolvidos 

com o trabalho escravo e o número de trabalhadores libertos do ano de 2003 até 2013.  

Fonte: CPT, 2014. 

  Cabe ressaltar que nos últimos anos quatro anos, sobretudo após o início das 

discussões concernentes ao projeto Lei do Senado 432 de 2013, as discussões acerca da 

modificação do que se caracteriza como trabalho análogo a escravidão tem se 

intensificado. 

 São muitos os posicionamentos no que diz respeito a essa proposta, tanto favoráveis 

que buscam a revisão da legislação para determinar-se e reduzir-se quais são 

especificamente as condições que caracterizam trabalho análogo à escravidão em nosso 

país, bem como posições opositoras ao projeto que veem nele um meio para propagação da 

impunidade daqueles que se utilizam de trabalho escravo e também uma forma de 

retroceder as conquistas para a erradicação desse tipo de pratica (FREITAS, 2016). 

 

5 Considerações Finais 
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 Conclui-se o presente trabalho reiterando o alcance dos objetivos almejados de: 

analisar um breve histórico da evolução do trabalho escravo ao longo dos anos; analisar o 

perfil sucroalcooleiro no Brasil, ressaltando a região sudeste; analisar a relação existente 

entre e setor sucroalcooleiro e a utilização de trabalho análogo à escravidão e traçar uma 

perspectiva para novos estudos futuros concernentes ao tema.  

 Mesmo o Brasil sendo um dos países considerados como referencia na produção de 

cana-de-açúcar e na exportação da mesma e de seus derivados e pela alta tecnologia 

empregada nesse setor, evidencia-se que este, mesmo sendo um dos mais rentais para 

nossa economia ainda se utiliza de condições degradantes de trabalho. Cabe dizer também 

que as distinções da velha escravidão colonial para o atual trabalho análogo a escravidão 

culmina em um constrangimento tão grande ou até mesmo superior aquele existente no 

passado, uma vez que na atualidade o trabalhador se vê obrigado a vender sua força de 

trabalho ao preço que é estipulado pelo proprietário dos meios de produção.  

 Outra perspectiva interessante sobre o trabalho análogo à escravidão no setor 

sucroalcooleiro se mostra ao confrontarmos os altos investimentos tecnológicos que o setor 

recebe e a região onde se verifica o maior número de incidência de casos identificados de 

trabalho análogo à escravidão evidenciando assim mais uma clara contradição, onde tais 

investimentos não se refletem em melhorias na qualidade de trabalho para os funcionários 

que efetivamente garantem que a cadeia continue sendo abastecida. 

 Por fim observam-se nos últimos anos crescentes discussões relacionadas a 

modificações na legislação para que aja uma reformulação do conceito de trabalho  

análogo a escravidão, tais acontecimentos evidenciam a clara preocupação dos órgãos 

legisladores pela suposta desambiguação sobre o conceito de trabalho escravo e também 

pela perpetuação da legislação vigente. Diante disso, vesse como sugestão para futuros 

estudos as possíveis motivações sociais e políticas para que tal processo aconteça, bem 

como os desdobramentos do mesmo. 
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AS FACES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO DE EXPANSÃO 

DO CAPITAL E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA: UM ESTUDO SOBRE O 
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Jacqueline Oliveira Lima Zago158, Luci Aparecida Souza Borges de Faria159 

 

1 Introdução 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego  - Pronatec foi 

instituído pela Lei nº 12.513 de 26/10/2011, enquanto proposta da Casa Civil da 

Presidência da República. Alterada pela Lei nº 12.816 de 5/6/2013, elenca os seguintes 

objetivos: 

I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 

profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e 

programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 

II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 

profissional e tecnológica; 

III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da 

articulação com a educação profissional; 

IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do 
incremento da formação e qualificação profissional; 

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica. 

VI - estimular a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica 
e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda (BRASIL, 2011, 2013, p.1). 

 

O programa, executado financeiramente com o Fundo Nacional para o 

Desenvolvimento da Educação -FNDE, organiza-se em transferências de recursos em 

rubricas específicas para pagamento de profissionais docentes e de apoio técnico em forma 

de bolsas de extensão e também em forma de Bolsa-Formação para estudantes ou 

trabalhadores para o custeio de materiais didático-pedagógicos, transporte, uniforme e 

alimentação repassados para instituições que participam voluntariamente do programa. A 

adesão ao Pronatec é feita por editais específicos dos quais podem participar instituições 

privadas e públicas de ensino superior, instituições de educação profissional e tecnológica, 

os serviços nacionais de aprendizagem e fundações públicas de direito privado 
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precipuamente dedicadas à educação profissional e tecnológica, habilitadas nos termos da  

Lei do Pronatec (BRASIL/MEC/PRONATEC, 2012). 

Após assinado o Termo de Adesão entre o MEC e as instituições participantes, os 

recursos são repassados de acordo com o número de alunos matriculados e frequentes. O 

controle é feito pelo Sistema de Gestão da Educação Técnica - Sistec160, por meio do 

cadastro dos alunos bolsistas por CPF. Sobre a questão do vínculo do aluno, o parágrafo 3º 

do Artigo 6º da Lei nº 12.513/2011, deixa claro que o 

montante dos recursos a ser repassado para as bolsas-formação de que trata o 

caput corresponderá ao número de vagas pactuadas por cada instituição de ensino 

ofertante, que serão posteriormente confirmadas como matrículas em sistema 

eletrônico de informações da educação profissional mantido pelo Ministério da 

Educação, observada a obrigatoriedade de devolução de recursos em caso de 

vagas não ocupadas (P.5). 

 

A Lei do Pronatec prevê como público beneficiário da Bolsa-Formação jovens a 

partir dos 15 anos, trabalhadores ocupados ou não, e ainda pessoas com deficiência, povos 

indígenas, comunidades quilombolas e adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas, mulheres responsáveis pela unidade familiar, beneficiárias de programas 

federais de transferência de renda, como por exemplo, Bolsa-família e ainda do Programa 

do Seguro-Desemprego, por meio do Fundo de Amparo ao Tabalhador – FAT. Neste 

último caso, a Lei do Pronatec alterou a Lei n 7.008/1990, para garantir que o direito à 

percepção do seguro-desemprego ao trabalhador dispensado sem justa causa, estivesse 

condicionado  a matrícula e frequência em curso de formação inicial e continuada ou de 

qualificação profissional ofertado por meio da Bolsa-Formação Trabalhador concedida no 

âmbito do Pronatec com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) horas (BRASIL, 

2011).  

Em relação aos profissionais envolvidos na formação, são pessoas selecionadas 

pela própria instituição de forma autônoma em relação aos critérios de seleção, devendo 

ser públicos apenas para instituições públicas. Os profissionais já no exercício do encargo 

recebem uma Bolsa-Formação específica para a sua atuação, sendo o valor percebido 

                                                             
160

 É o Sistema de Gestão on line onde todas as unidades de ensino, no país, credenciadas para oferta de 

cursos técnicos de nível médio e de Formação Inicial e Continuada, independentemente da sua categoria 

administrativa (públicas e privadas, incluindo aquelas referidas no art. 240 da Constituição Federal, de 1988), 
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fixado pelo governo federal e computado por horas trabalhadas no Programa/Curso. Os 

valores das bolsas são descentralizados pela instituição de acordo com o encargo funcional. 

Por exemplo: apoio às atividades de ensino, R$ 18,00 (dezoito reais); supervisores e 

orientadores, R$36,00 (trinta e seis reais); e professores, R$ 50,00. Os valores não 

atualizados, desde o início do programa em 2012. De acordo com a Lei do Pronatec  

As atividades exercidas pelos profissionais no âmbito do Pronatec não 

caracterizam vínculo empregatício e os valores recebidos a título de bolsa não se 

incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, remuneração ou 

proventos recebidos (BRASIL, 2011, 2013, p.1). 

  

O processo de transferência de recursos do FNDE para as instituições parceiras, 

especialmente no caso das públicas, não prevê investimento em infraestrutura tendo em 

vista as rubricas nas quais são vinculadas serem específicas de custeio. Assim, não é 

possível que as instituições utilizem o recurso para compra de materiais permanentes, 

caracterizados como investimento/capital. A ideia é que as instituições já tenham a 

infraestrutura necessária para oferta dos cursos e o Pronatec garanta os insumos humanos e 

materiais. 

Os cursos oferecidos pelas instituições são “sugeridos” a cada nova adesão da 

instituição com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica -Setec, de acordo com 

uma análise de demanda do município e região. Esses dados levam em conta os cadastros 

do IBGE por meio de resultados da Pesquisa por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 

Contínua), do Sistema Nacional de Emprego (SINE), Ministério da Justiça, entre outros. A 

lista com os cursos elencados pela Setec são disponibilizados para as diferentes instituições 

que “optam” por aqueles que acreditam conseguir ofertar. A relação disponibilizada não 

leva em consideração especificamente a área de atuação das instituições parceiras, mas, 

sim a capacidade de preenchimento das vagas ofertadas. Isso poderá garantir até uma nova 

adesão no futuro. Essa forma de gerenciamento do Pronatec pela Setec representou um 

grande desafio para as instituições, tendo em vista não contar com profissionais da área 

para atuarem nos cursos, bem como infraestrutura adequada. 

Em relação ao universo Pronatec, segundo dados disponibilizados pelo Ministério 

do Desenvolvimento Social – MDSCF nos Cadernos de Estudo Desenvolvimento e 

Debate, entre os anos de 2011 e 2014 foram disponibilizadas 411.190 vagas em cursos 

técnicos e 2.574.102 em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Foram realizadas 

neste período mais de 8,1 milhões de matrículas no Pronatec, entre cursos técnicos e de 

qualificação profissional, em 4.300 municípios (89% dos municípios brasileiros). A partir 
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do ano de 2015 observa-se uma redução para 1,3 milhão de matrículas, bem como em 

2016; e em 2017, o primeiro edital saiu em maio, contemplando basicamente cursos FIC e 

modalidade não presencial (MDSCF, 2015). 

O material disponível pelo MDSCF em 2015 informa que a média de 

aprovação/conclusão nos cursos fica acima dos 70% e é maior entre aqueles beneficiários 

do Bolsa-Família. A taxa de abandono está em torno de 13,5% e mais de 54% obtiveram 

vínculo empregatício formal ou formalizaram-se com microempreendedor individual no 

período estudado 2012-2014 (Ibdem). 

Diante desse cenário, pretende-se problematizar: Qual a direção assumida pelo 

Executivo Federal para a Educação Profissional no contexto do Pronatec? O programa é 

uma política afirmativa de acesso ao trabalho por meio da politecnia ou promoção de 

formação aligeirada/imediatista de forma “polivalente” para o mundo de produção (e 

venda) de mercadorias? Como as instituições que aderiram ao Pronatec para oferta de 

cursos, articulam os objetivos propostos no programa e as condições materiais para sua 

execução? O que os dados disponíveis em relação a oferta de vagas, matrícula, conclusão e 

evasão, gestão financeira, organização pedagógica e inserção ao mundo do 

trabalho/emprego demonstram? 

A problemática é ampla e provavelmente este artigo não conseguirá esgotar, mas 

insere a reflexão tão necessária.  

 

 Objetivos 

 O artigo se propõe a problematizar o modelo de oferta de cursos de educação 

profissional, via Pronatec, no contexto de mundialização do capital e reestruturação 

produtiva.  

 

2 Referencial Teórico 

Para compreender o processo que tomou forma e fez com que o executivo federal 

assumisse a tarefa de responder à demanda do mundo dos negócios por trabalhadores 

qualificados161 será preciso um recorte histórico tendo em vista que uma mudança de 
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perspectiva não se explica por si só, mas, como resposta a um movimento social ou 

econômico que, conforme nos esclarece os autores vinculados à corrente marxiniana, se 

ancora na luta de classes (ANTUNES, 1995, 2009; LUCENA, 2004, PREVITALLI, 2013). 

Ao longo da constituição do Estado Brasileiro e o comprovado desenvolvimento 

tardio da economia, ou o que Florestan Fernandes (1985) chama de capitalismo dependente 

fica evidente de que a legislação educacional apenas legitima as mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho na forma de produzir mercadorias. Até meados da década de 1970 a 

educação profissional limitava-se ao treinamento para a produção em série de acordo com 

o modelo fordista/taylorista presente nas fábricas brasileiras, modelo que já não cabe mais 

dada a volatividade do valor de troca em substituição ao valor de uso. 

Com os efeitos da crise estrutural do capital e fracasso da política da contra 

insurgência, a chamada política desenvolvimentista aplicada a partir da segunda metade do 

século passado cede espaço para formulação de políticas específicas a atender o mundo dos 

negócios. A grande reforma do Estado brasileiro ainda em curso, reserva aos trabalhadores 

um ensino profissional generalista, em substituição a um modelo de educação cara e 

dispendiosa. Agrega-se a isso o cenário mutante de fábricas e maquiladoras no contexto de 

acumulação flexível e ajustes neoliberais, na busca por saídas para a crise estrutural, a 

ênfase das políticas educacionais é transferida para o ensino fundamental (SALDANHA, 

2012). 

Jacques Delors no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI endossa a tese de que o progresso tecnológico modifica, 

inevitavelmente, as qualificações exigidas pelos novos processos de produção. 

Qualificações estas mais intelectuais, mais mentais, como o comando de máquinas, a sua 

manutenção e vigilância, ou por atividades de concepção de estudo ou de organização. 

Conforme as máquinas vão se tornando mais ‘inteligentes’, as tarefas simples162 vão 

desaparecendo do cenário produtivo (SALDANHA, 2012). Pelo menos na tese dessa 

                                                                                                                                                                                         
necessariamente para ser absorvido pelo mercado de trabalho, mas para estar em condição de 

empregabilidade, ou seja, para estar disponível no exército de reserva” (2007, p. 236). 

162

 O conceito de trabalho simples toma como base o conceito originário desenvolvido por Marx em O 

Capital, caracterizado pelo dispêndio da força de trabalho do homem comum, sem educação especial, em 

contrapartida ao conceito de trabalho complexo, de natureza especializada e requer tempo maior de 

formação. Conceitos que não podem ser tomados sem considerar a divisão internacional do trabalho. 
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corrente de pensamento fortemente divulgada com o objetivo de disseminar o novo papel 

da educação formal (pilares), que seja aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser 

e aprender a viver juntos. Isso significa desobrigar a educação formal do processo de 

ensinar os conhecimentos historicamente produzidos.  

Embora no campo do discurso seja o da exigência de atividades mais intelectuais à 

medida que as máquinas vão se tornando mais inteligentes, na prática percebe-se, como 

aponta diversos autores estudiosos da temática sobre trabalho e educação, que as atividades 

se tornam cada vez mais rotineiras e simplificadas. 

No contexto fortemente técnico do ensino, o Parecer 76/75163 apresenta a distinção 

entre educação profissionalizante e formação profissionalizante. Enquanto a primeira 

refere-se, segundo o Parecer, um conjunto de ações pedagógicas que propiciam a uma 

melhor compreensão do mundo e à aquisição de uma ampla base de conhecimento, a 

formação profissionalizante teria como objetivo de levar o jovem a adquirir na escola os 

amplos princípios de formação profissional que seriam complementados ou na 

Universidade, ou no emprego. Ou seja, a habilitação profissional passa ser um preparo 

básico para o desenvolvimento de competências combinando formação técnica, 

comportamento social, aptidão para o trabalho em equipe, gosto pelo risco, comunicação 

fluente, preferencialmente em várias línguas e, sobretudo, capacidade de gerir e resolver 

conflitos (LIMA, 2012). 

A crônica desatualização do sistema educacional, ainda segundo o Parecer, em 

relação ao sistema ocupacional, somada às resistências por parte das empresas que 

passaram a fortalecer Sistema S de formação, a política pública de qualificação para o 

trabalho, tornou-se “desastrosa” não só do ponto de vista de concepção, mas, sobretudo de 

execução. A formação de nível técnico nas instituições públicas geridas com orçamento 

dos estados passou a não formar para coisa alguma: nem para o ensino superior, nem para 

o trabalho. Organismos internacionais definem assim a exigência de um maior tempo de 

escolarização e formação, mesmo que na prática seja um esvaziamento educativo e, as 

recentes reformas que se apresentam, demonstram tentativas de rompê-la, mas na realidade 

vem reforçando cada vez mais a dualidade da formação escolar e uma formação 
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 O Parecer visa reforçar o duplo objetivo da Lei 5692/71: qualificação para o trabalho como meta de 

todo um grau de ensino com sentido de terminalidade e beneficiar a economia nacional dotando-a de um 

fluxo contínuo de profissionais qualificados. 
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profissionalizante (SALDANHA, 2012). 

A formação profissional, quando condicionada à mercadoria, está submetida à 

lógica da mercantilização, e seu processo de parcelamento e de fragmentação. Resultado 

das formas de aceleração do tempo socialmente necessário para sua produção. Todas as 

políticas elencadas até então, mesmo que mascarada pelo conceito de democratização do 

acesso via expansão de vagas, traz em seu bojo  

uma ambiguidade perigosamente enganadora que, por um lado, publiciza a 

expansão quantitativa, dando uma falsa ideia de que a universalização resolveria 

os problemas (...) Assim, estatiza-se a quantidade (a) e mercantiliza-se a qualidade 

(b) da oferta dessa etapa de ensino (...)na sociedade capitalista, todo bem (escola 

média de qualidade) escasso (de acesso restrito) sem o provimento adequado 

(quantidade, qualidade, gratuidade, obrigatoriedade) pode transformar-se em 

mercadoria. (LIMA, 2012, p. 508).  

 

As contribuições nesta direção de Lucília Machado (2002) retoma a tese do caráter 

inelutável, gradual e progressivo da desqualificação do capitalismo, proposta por 

Braverman ainda nos anos 70, onde já se apresentaria uma polarização das qualificações. 

Para uma “maior” qualificação, seriam necessárias mais horas de aprendizagem.  

A qualificação/desqualificação/requalificação da força de trabalho antenadas com 

as novas demandas de perfil dos trabalhadores, num cenário de desemprego estrutural e 

inserção de novas formas de desqualificação do trabalho via contratos formais (tempo 

parcial, empregados casuais, pessoal com contrato por tempo determinado, temporários, 

subcontratação e treinados com subsídio público), encontra no “modelo de competências” 

a estruturação perfeita para justificar a falta de força de trabalho “adequada”. 

Antunes (1995,2009) defende a tese de que o aumento dos empregos desqualificado 

intensifica o processo de segmentação da classe trabalhadora em centro e periferia. No 

chamado centro, os trabalhadores de tempo integral dentro das fábricas, com maior 

segurança no trabalho e mais inserido na empresa. Na periferia percebe-se dois subgrupos: 

os empregados em tempo integral com habilidades facilmente disponíveis no mercado de 

trabalho (administrativos, manual e aqueles menos especializados) e um segundo grupo 

aqueles trabalhadores casuais, temporários, terceirizados, subcontratados com quase 

nenhuma segurança. 

Para estes dois grupos tem sido exigido um novo perfil de trabalhador cujas 

características são marcadas pela polivalência e flexibilidade (FIDALGO; SANTOS, 

2003). 

Recentemente o ressurgimento da Rede Federal de Educação Profissional como 
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elemento estratégico do desenvolvimento do país, teoria publicizada a partir do governo do 

Partido dos Trabalhadores - PT é uma resposta frente a capacidade estatal de responder às 

necessidades qualitativas e quantitativas do mercado. Lula herdou um expressivo 

contingente de massa subproletariada fruto da grande retração econômica das últimas duas 

décadas e do ajuste econômico neoliberal proporcionado pelo governo de FHC.  

Após um período de significativa expansão de oferta de vagas na educação 

superior, os governos do Partido dos Trabalhadores concentrou seu foco na área da 

educação profissional e criou o Pronatec. Os fundamentos do programa apresentam que ele 

foi criado para atender a demanda registrada nos municípios por qualificação profissional e 

diminuir a diferença entre vagas oferecidas e não preenchidas, argumento sustentado pela 

crença da não qualificação para o trabalho apresentada pelos sujeitos em situação de 

desemprego. 

O Pronatec nasceu como resposta às novas demandas do ciclo de expansão 

econômica desenvolvimentista, iniciado no governo Lula e Dilma, e de acordo com a 

análise de Vasconcelos e Amorim (2016) sobre o neodesenvolvimentisto e neopopulismo 

vem 

priorizando a oferta de cursos de curta duração, que tendem a fornecer formação 

“precarizada” para postos de trabalho “precarizados”, reduzindo as perspectivas de 

formação de cidadãos críticos e o acesso democrático ao amplo conhecimento, 

privilegiando apenas as noções de conhecimento utilitarista, bem como a geração 

de uma grande massa de consumidores (P. 19). 

 

Assim, como materialização desse ressurgimento da educação profissional como 

política central do governo petista como forma de acesso ao trabalho e emprego, torna-se 

assim a materialização dessa contradição quando 

contraria a concepção de integração reconstruída nos últimos anos, de outro atende 

a concepção oficial expressa na atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Profissional, mediante as “articulações” que reforçam as parcerias 

com o setor privado, estratégicas para a desobrigação do Estado em relação a esta 

modalidade de ensino e oportuna para os interesses do setor privado (...) O Estado 

assume o papel de indutor das políticas educacionais e responsabiliza-se pela sua 

oferta pública. O paradoxo que se instala em termos legais, é que ao mesmo tempo 

em que ocorre um avanço provocado pela concepção vigente para o Ensino Médio, 

convive-se com uma proposta oficial para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio retrógada, balizada exclusivamente pelo mercado, como se a 

educação fosse um problema econômico (SALDANHA, 2012, p. 8-9). 

 

A Lei 12.513 de 26/10/2011, bem como as resoluções subsequentes aprovadas pela 

Setec visa a oferta de cursos gratuitos, ancorados na assistência estudantil, de modo a 

garantir a permanência no curso, tais como: alimentação, transporte e materiais escolares.  
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O fato da Educação Profissional ser objeto de programa e não uma política de 

valorização de instituições que já ofertam essa modalidade de educação de forma pública, 

gratuita e de qualidade, pelo menos no âmbito das escolas federais, sugere a incapacidade 

da escola pública, em absorver a demanda potencial de alunos e sua futura inserção no 

mercado de trabalho, quando na verdade é a falta de recursos que seriam das unidades 

federativas. Assim, priorizou-se um processo simplificado na origem, mas, complexo na 

execução envolvendo parcerias entre autarquias federais, estados, municípios e diferentes 

órgãos, principalmente no levantamento de demanda reprimida. Complexo por colocar no 

mesmo pacote, financiamento às instituições públicas e também privadas, especialmente o 

Sistema S. 

Educação pública insere-se na esfera dos direitos, não poderia estar subordinada à 

esfera privada do mercado e dos homens de negócios que descaradamente desconsideram o 

processo histórico do trabalho, de produção da existência humana e a dimensão ontológica 

do trabalho, através de uma educação com base na formação do homem omnilateral, 

consciente historicamente, pleno (SALDANHA,2012). 

O modo Pronatec de oferta de educação profissional prioriza a qualificação 

profissional concomitante ao Ensino Médio Público, mediante as parcerias público/privado 

que fragmentam os já insuficientes recursos públicos em projetos pedagógicos com 

formação aligeirada e emergencial. Coloca em pauta a tese de incapacidade da escola 

pública em absorver a demanda potencial de alunos e sua futura inserção no mercado de 

trabalho, e numa tentativa de pseudo-neutralidade, ao Estado o papel de indutor das 

políticas educacionais, numa forma de gestão centralizada no nível federal e 

descentralizada na sua implementação (SALDANHA, 2012). 

No esboço do programa o compromisso de atender prioritariamente estudantes do 

ensino médio da rede pública, EJA, trabalhadores, beneficiários dos programas sociais com 

vistas a dar ênfase aos portadores de deficiência e aos programas realizados nas regiões 

norte e nordeste, deixa em aberto como se dará a destinação dos recursos. Assim, não 

resolve a questão do investimento com pessoal incluindo precariamente força de trabalho 

necessária à formação por meio de bolsas o que demonstra o grau de volatilidade do 

programa (LIMA, 2012). 

O programa também é vinculado a outros programas não somente com ações do 

Ministério da Educação, mas também da Secretaria de Justiça, Ministério de Relações 

Humanas, Relações Exteriores, entre outros, de acordo com a demanda ou interesse 



659 
 

identificado por esses órgãos, como por exemplo, adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas, beneficiários de benefícios da seguridade social entre outros. 

A predominância de cursos de curta duração com 100, 200, 240 horas presentes no 

Guia PRONATEC de cursos FIC (Formação Inicial e Continuada) segue a lógica de 

priorizar a aquisição de conhecimento ou desenvolvimento de competências voltadas 

essencialmente para o saber fazer, bem operacional, com um sentido imediato, ou seja, 

úteis e práticos. Cursos estes voltados a atender o setor de prestação de serviços, onde atua 

uma força de trabalho flexível, polivalente e terceirizada. 

É óbvio que a qualificação profissional (mesmo operacional), no afã da 

atualização, da inserção e da promoção do(a) trabalhador(a) no mundo do trabalho, 

acaba por atraí-lo a essa modalidade. Mas trata-se de benefício passageiro, sem 

raízes, e com oportunidades restritas. Diante dessas perspectivas, não convém 

ampliá-la, além do necessário, para atender, pontualmente, à demanda reprimida e 

necessária à manutenção do atual processo de crescimento econômico do país 

(CNTE, 2011, p. 5). 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD no 

caderno de Suplemento Educação e Qualificação Profissional de 2014, 49% das pessoas de 

15 anos ou mais que declararam vínculo com o Pronatec em cursos de Qualificação 

Profissional e que estavam em situação de não ocupação, 36% dos que faziam o curso em 

instituições públicas, 38% com mais de 160 horas, 14% dos que faziam a distância, e no 

caso de cursos presenciais, mais de 70% no turno manhã ou à tarde. Já os 50% das pessoas 

em situação de Ocupadas, 46% dos que faziam o curso em instituições públicas, 62% em 

cursos com mais de 160 horas, 86% dos que faziam o curso à distância e 76% dos que 

faziam o curso à noite (IBGE,2014). 

Desde a primeira oferta do programa até o momento, foram identificadas 

características muito plausíveis no que tange a oferta de cursos técnicos e de formação 

profissional por meio do Pronatec. Por ser um programa que vincula demanda identificada 

por profissionais (vagas de emprego) pelos municípios à oferta de curso, à medida que esse 

público é “atendido” não há mais a oferta de curso. 

Nem sempre a demanda registrada corresponde ao interesse da população, assim, 

muitos cursos são liberados, mas, como não são feitas inscrições em número suficiente, as 

turmas são canceladas. A gestão central do Pronatec libera os cursos/vagas para as 

diferentes instituições ligadas ao governo federal, ao governo estadual, ao Sistema S e 

mesmo a instituições privadas. Isso faz com que as instituições concorram entre si pelos 

alunos.  
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No formato do Programa, o maior problema identificado é a evasão dos cursos 

oferecidos. É importante considerar vários fatores que contribuem para esse desfecho. Essa 

realidade é constatada a nível nacional. Apesar do controle via Sistec de liberação do curso 

após o número mínimo de matrícula, ao longo do curso, muitos alunos desistem. Podem-se 

levantar algumas hipóteses a partir do levantamento bibliográfico elencado até aqui, mas, 

será preciso uma análise mais aprofundada para problematizar o programa tanto do ponto 

de vista de gestão, como de execução local. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A investigação aqui proposta leva em consideração o atual momento da política 

brasileira sob a égide da suspensão de um governo eleito democraticamente e de incertezas 

quanto ao projeto social de nação e enseja dúvidas no que será inserido ou não na agenda 

governamental. Os desdobramentos desse conflituoso momento já revelaram os muitos 

interesses contra a classe trabalhadora que insurgem especialmente no poder legislativo, 

não representando a grande maioria que o elegeu. Considerando assim a conjuntura 

político – econômica atual de mundialização do capital, redefinição do papel do Estado – 

Nação e nova configuração da sociedade capitalista e suas diferentes frentes de atuação e 

focos de interesse, todo o processo será referenciado teoricamente para se apreender o 

estado da arte em torno do tema proposto, obras de autores que abordam discussões em 

torno do debate sobre o trabalho numa perspectiva crítica do contexto político-econômico 

atual, as políticas públicas e sociais, e as voltadas para a educação profissional no Brasil.  

Para a abordagem dessa problemática, foi necessário debruçar-se sobre os dados 

quantitativos essenciais compostos por informações e dados disponibilizados pela 

instituição pesquisada, nos sites do Ministério da Educação (MEC) e Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica - SETEC; nas fontes documentais oficiais (leis, 

decretos, pareceres, resoluções), em publicações (periódicos e livros) e relatórios oficiais 

produzidos no período. Segundo Triviños (1987), a análise documental é um estudo 

descritivo que fornece ao investigador a possibilidade de reunir uma grande quantidade de 

informações sobre leis de educação, processos e condições, requisitos e dados, livros, 

textos, etc. 

  

4 Resultados 
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A pesquisa está em andamento, mas, como resultado de investigação espera-se 

produzir mais um arcabouço teórico que possa registrar esse dado momento histórico com 

vistas a contribuir com demais pesquisas sobre o tema. 

 

5  Considerações  Provisórias 

O modo Pronatec de oferta de qualificação profissional é uma política do governo 

anterior e que não foi abandonado no atual governo golpista. É uma estratégia de 

aliviamento da tensão entre os homens de negócios e a imensa reserva de força de trabalho, 

no sedutor discurso neoliberal de que o indivíduo “qualificado” possa fazer parte do seleto 

grupo de pessoas com poder de compra. Numa ponta, o discurso vazio da falta de 

qualificação profissional diante das novas demandas do mundo do trabalho, que perde a 

centralidade da produção material para a produção de serviços/sonhos. Na outra ponta, o 

imenso contingente de pessoas que não tem como empregar a sua força de trabalho, 

marginalizados pelo discurso da “competência”. 

O desafio foi posto, as instituições responderam ao chamado do executivo federal e 

agora é o momento de dar visibilidade aos “resultados”. O que foi conquistado do ponto de 

vista daqueles-que-vivem-do-trabalho deixam dúvidas. Os números oficiais mascaram a 

dura realidade para a contínua transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. 

Consciente da limitação imposta, mas, ciente das contradições que só uma análise 

dessa natureza permite, fica aqui a contribuição para que em outras oportunidades e mesmo 

outros autores possam se debruçar nesse tema. É preciso ir além para desvelar os 

mecanismos contemporâneos de fetichização não só de mercadorias, mas, de um mundo do 

trabalho que só existe nos sedutores discursos midiáticos que comercializam sonhos das 

pessoas de desfrutar do cada vez mais seleto grupo de consumidores. Escondem com esse 

discurso, a dura realidade para aqueles que só tem força de trabalho para comercializar, 

num cenário em que a produção de mercadorias tem se colocado em segunda opção para os 

gananciosos homens de negócios do mercado financeiro. 

O momento é de profunda inconformidade. 
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO PARANÁ E ESCOLA UNITÁRIA: UMA 

ANÁLISE CRÍTICA 

BATISTA, Eraldo Leme164  

LARA, Angela Mara de Barros165 

 

 
 
 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DO PARANÁ: ANÁLISE DAS 

DIRETRIZES EDUCACIONAIS 

Realizamos neste trabalho, uma análise referente às Diretrizes Curriculares 

da Educação Profissional do Estado do Paraná, que foram publicadas no Governo 

Roberto Requião (2003-2006), no ano de 2006. Verificamos que os pressupostos 

ali presentes nos informam que esse documento está fundamentado no 

materialismo histórico-dialético, sob a orientação das ideias do pensador e filosofo 

marxista italiano Antonio Gramsci. Para tanto, os elaboradores das Diretrizes 

apontam para essa proposta como sendo a gênese de um projeto avançado, 

progressista, enfim, marxista, pois está alicerçada nos fundamentos concebidos 

por Gramsci sobre escola unitária.  

Yvelise Arco-Verde, superintendente da Educação nesse Estado no 

período da elaboração das Diretrizes, nos informa como foi construído esse 

trabalho.  

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná 
expressam o conjunto de esforços de professores, pedagogos, 
equipes pedagógicas dos Núcleos Regionais de Educação e 
técnico-pedagógicos da SEED, na construção de um documento 
orientador do currículo para toda a Rede Pública Estadual de 
Ensino. Durante o período de sua construção realizamos 
seminários, simpósios, reuniões técnicas e encontros 
descentralizados, com o objetivo de favorecer a participação dos 
educadores nas discussões que aconteceram ao longo de três 
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anos, com intensos debates. Esse processo de formação 
continuada, em torno das diretrizes, evidenciou a necessidade de 
nelas se contemplarem as especificidades dos níveis e 
modalidades de ensino da Educação Básica, sem perder de vista 
a contribuição dos diferentes componentes curriculares na 
formação integral dos alunos, ao longo do processo de 
escolarização. (PARANÁ, 2006, p. 7) 

 

Logo nas primeiras páginas dessas Diretrizes, a superintendente acredita 

que se trata de um novo momento na história da educação paranaense. Na 

mesma linha de raciocínio, a chefe do Departamento de Educação Profissional do 

Estado do Paraná, Sandra Garcia, entende que esse documento está 

comprometido com a emancipação da classe trabalhadora, contribuindo assim 

para o processo de construção de uma sociedade justa. Conforme o 

entendimento de Sandra Garcia:  

Este documento também caracteriza uma política de Estado, 
comprometida com a emancipação da classe trabalhadora, na 
medida em que pretende superar a dualidade educacional, 
potencializando a construção de uma sociedade justa. O 
rompimento com a formação restrita para o mercado de trabalho é 
necessário para que haja um novo ordenamento social, 
assegurando-se assim uma formação ampla, compreendendo-se 
as relações sociais subjacentes a todos os fenômenos e a relação 
entre conhecimentos gerais e específicos, sob os eixos do 
trabalho, ciência, tecnologia e cultura. (PARANÁ, 2006, p. 9) 

 

As Diretrizes nos informam que a educação profissional do estado do 

Paraná é: 

[…] parte integrante do Plano de Governo a ser desenvolvido pelo 
Estado do Paraná, bem como do projeto de educação definido 
para a gestão 2003/2006, que dele se deriva e que está 
fundamentada nos princípios de gestão democrática. Esses 
princípios consideram a educação como direito do cidadão, a 
universalização do ensino, a escola pública, gratuita e de 
qualidade, o combate ao analfabetismo, o apoio à diversidade 
cultural, a organização coletiva do trabalho escolar. (PARANÁ, 
2006, p. 35) 

 

Ao discorrermos análise a respeito das Diretrizes, verificamos que na 

página 11 nos é apresentada a epígrafe com uma citação de Gramsci trazendo 
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uma crítica à educação profissional burguesa, que adestra alunos para uma 

formação destituída de conhecimento amplo, científico.  

Segundo esse filósofo marxista.  

[...] a escola profissional não deve tornar-se uma incubadora de 
pequenos monstros aridamente instruídos num ofício, sem ideias 
gerais, sem cultura geral, sem alma, mas apenas com olhos 
infalíveis e uma mão firme [...] é também através da cultura 
profissional que se pode fazer com que do menino brote o 
homem, desde que essa seja cultura. (GRAMSCI166 apud 
PARANÁ, 2006, p. 11) 

 

Ao analisarmos a introdução desse importante documento, constatamos 

que os autores das Diretrizes entendem que a partir de 2003 a escola pública 

estatal paranaense, principalmente na educação profissional, passa por 

mudanças significativas anunciando assim um novo horizonte, em que estaria 

pautada a educação profissional na perspectiva omnilateral.  

 

[...] a partir de 2003, a política estabelecida para a Rede Estadual 
iniciou não somente a retomada da oferta pública e gratuita da 
formação para o trabalho, mas, também, passou a assumir a 
concepção de ensino e currículo em que o trabalho, a cultura, a 
ciência e a tecnologia constituem fundamentos sobre os quais os 
conhecimentos escolares devem ser trabalhados e assegurados, 
na perspectiva da escola unitária e de uma educação politécnica. 
(PARANÁ, 2006, p. 15) 

 

Entendem os formuladores das Diretrizes que os fundamentos 

apresentados contribuiriam para avançarmos na perspectiva da escola defendida 

por Gramsci no início do século XX na Itália, ou seja, a escola unitária. Os dizeres 

presentes nesse documento sugerem que a educação até 2003, quando Requião 

assume o governo do estado, era uma educação conservadora, fragmentada, 

unilateral e burguesa. Para tanto, e com objetivo da elaboração de um projeto que 
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se contraponha a ideologia burguesa de educação profissional, apresentam a 

nova Diretriz. Verificamos, por exemplo, que na página 15 fica evidente a 

preocupação com uma formação plena do estudante, “[...] para além de uma 

formação como adaptação às demandas do mercado e do capital”, sendo também 

uma educação que fugira “[...] dos padrões de ‘empregabilidade’ ditados pela 

anunciada ‘sociedade do conhecimento’”. (PARANÁ, 2006, p. 15). 

Constatamos também que o documento propõe superar a ideologia 

burguesa referente à empregabilidade e sociedade do conhecimento a partir 

dessa nova proposta para a educação profissional do estado. Esse documento 

reafirma seus objetivos de formar “[...] cidadãos autônomos e responsáveis pela 

sua inclusão consciente no mundo da produção contemporânea” (PARANÁ, 2006, 

p. 15).  

Entendemos que esse documento apresenta-se fundamentado no 

materialismo histórico-dialético, no entanto consideramos válidas e importantes o 

entendimento de Carvalho (2008), ao informar:  

Abordar o tema trabalho-educação na perspectiva de Marx e de 
Engels implica observar as várias relações dos homens em 
sociedade como organização familiar, divisão do trabalho, luta de 
classes, modo de produção, entre outros [...]. (CARVALHO, 
2008, p. 26) 

Ao analisarmos os trabalhos que foram realizados com o objetivo de 

construir uma proposta bem fundamentada para a educação profissional do 

estado do Paraná, verificamos que muitas reuniões, palestras e debates foram 

realizados para atingir esse fim. 

Com o domínio da teoria sobre a complexa temática da relação 

trabalho e Educação, articulada à vivência do processo histórico 

de construção da política e dos princípios de organização 

curricular da Educação Profissional, os docentes expuseram, com 

a devida pertinência, o significado de uma proposta de 

organização curricular que, pretende-se, venha ser integrada ao 

Ensino Médio desde a sua concepção. (PARANÁ, 2006, p. 18) 

 

Buscando garantir propostas para mudanças na política de educação 

profissional no estado do Paraná é que foi revogado o DECRETO n. 2.208/1997 
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e promulgado o Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004. Esse Decreto de 2004 

“[…] Conferiu a necessária legalidade à política curricular criada na Rede 

Estadual de Educação Profissional de nível técnico, em todas as formas de oferta 

instituidas na rede pública estadual” (PARANÁ, 2006, p. 19).  

Sobre essa política de educação profissional para o estado do Paraná, a 

Secretaria de Estado da Educação (SEED) entende que foi assumido  

[…] o compromisso com uma política de Educação Profissional 

que tem o trabalho como princípio educativo, princípio este que 

considera o homem em sua totalidade histórica, e a articulação 

entre trabalho manual e intelectual a partir do processo produtivo 

contemporâneo, com todas as contradições daí decorrentes para 

os processos de formação humana no e para o trabalho. 

(PARANÁ, 2006, p. 19) 

Ao analisarmos a afirmação apresentada pela SEED, entendemos assim 

como Estacheski (2013), que os fundamentos presentes são princípios: 

[…] indubitavelmente fundamentados na perspectiva materialista 
dialética, uma vez que foram princípios defendidos por Marx e 
Engels ao refletirem a respeito da educação voltada a uma 
ordem social comunista, assim como, princípios assumidos por 
Antonio Gramsci ao propor uma escola voltada aos subalternos e 
que, na atualidade, concretizam-se na pedagogia histórico-
crítica, desenvolvida por Dermeval Saviani, cujas bases são 
fundamentadas nesta base teórica. (ESTACHESKI, 2013, p. 57) 

Como categoria orientadora das políticas a serem implementadas, a SEED 

definiu o trabalho como princípio educativo: 

 

[…] Tomar como ponto de partida a concepção mais ampla de 
educação, de modo a incorporar todas as dimensões educativas 
que ocorrem no âmbito das relações sociais que objetivam a 
formação humana nas dimensões social, política e produtiva, 
implica adotar o trabalho como princípio educativo e como 
categoria orientadora das políticas, projetos e práticas de 
Educação Profissional. Isso implica reconhecer que cada 
sociedade, em cada modo de produção e regimes de 
acumulação, dispõe de formas próprias de educação que 
correspondem às demandas de cada grupo e das funções que 
lhes cabe desempenhar na divisão social e técnica do trabalho. O 
exercício dessas funções não se restringe ao caráter produtivo, 
mas abrange as dimensões comportamentais, ideológicas e 
normativas que lhe são próprias, elaborando a escola sua 
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proposta pedagógica a partir das demandas sociais. (PARANÁ, 
2006, p. 21) 

 

As definições elaboradas pela SEED deixam a entender que as condições 

das escolas públicas do estado estão aptas e preparadas em todos os sentidos 

(pedagógico, estrutural, salarial, número de alunos por sala de aula, formação 

omnilateral dos docentes) para a implementação desse projeto. Mesmo com as 

diversas condições verificadas em todos os estados da Federação167 – e no caso 

do estado do Paraná não é diferente –, a SEED apresenta o trabalho em suas 

Diretrizes como um princípio educativo com base nos fundamentos da proposta 

de escola unitária, que contribuiria para a constituição de outra educação no 

referido estado, porém sem levar em consideração que, antes de tudo, deveria 

ter ocorrido toda uma reestruturação da educação, na questão pedagógica e 

infraestrutura das escolas, além das mudanças nos planos de carreira dos 

educadores e realização de concursos, por exemplo, buscando melhorar a 

educação diante de muitos professores vinculados ao Processo Seletivo 

Simplificado (PSS) que vivem perambulando de escola em escola para completar 

a carga horária de trabalho.  

Buscando justificar a defesa da escola unitária na educação profissional no 

Paraná, a SEED se utiliza de uma citação de Kuenzer (1998, p. 126).  

[...] a finalidade da escola que unifica cultura e trabalho é a 
formação de homens desenvolvidos multilateralmente, que 
articulem à sua capacidade produtiva as capacidades de pensar, 
de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige. (PARANÁ, 
2006, p. 23) 

 

Ou seja, trata-se de uma proposta que visa formar as classes subalternas, 

garantindo-lhes possibilidades de virem a controlar as classes que as dirigem. 

Mas como se daria essa situação em um Estado burguês, em que seu principal 

                                                             
167

 Diversos pesquisadores brasileiros (Dalila Andrade de Oliveira, Angela Mara de Barros Lara, 
Eneida Shiroma, Olinda Evangelista, Selma Venco, Tereza Adrião, Alvaro Hypólito, Eliana Cláudia 
Navarro Koepsel), a partir das suas pesquisas sobre a educação básica, nos informam as 
precárias condições do trabalho docente, os baixos salários, salas superlotadas, estresse e 
depressão no campo docente.  
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representante está articulado com frações da classe burguesa, além de contar 

com apoio de setores conservadores na Assembleia Legislativa? Como seria 

possível colocar em prática um projeto como o ora apresentado? Estaria a 

burguesia local cansada de conduzir os rumos da sociedade e então resolveu 

investir ou mesmo aprovar que uma educação que forme plenamente o ser 

humano fosse realizada com êxito? Como essa educação poderia formar para a 

omnilateralidade sob o consentimento da própria burguesia?  

A SEED defende:  

[…] a escola única, elementar e média, propiciaria uma sólida 
formação geral inicial que proporcionaria à criança e ao jovem um 
desenvolvimento amplo e harmonioso que lhe conferiria a 
capacidade de trabalhar intelectual e praticamente. Na primeira 
etapa, hoje correspondente ao Ensino Fundamental, a escola 
deveria oferecer a aquisição das habilidades básicas necessárias 
à apropriação da cultura: ler, escrever, calcular, situar-se histórica 
e geograficamente, bem como o desenvolvimento das primeiras 
noções de Estado e Sociedade, sob a forma de direitos e deveres. 
Tudo isto, contudo, com uma diferença: iniciar a conformação de 
uma nova concepção de mundo que superasse a concepção 
burguesa. (PARANÁ, 2006, p. 23) 

 

A SEED defende também, e de forma incisiva, a politecnia como 

pressuposto:  

[…] a possibilidade de que o processo de trabalho se desenvolva 
de modo a assegurar a indissociabilidade entre atividades 
manuais e intelectuais. Esta concepção encontra suporte em 
Gramsci, que, ao apontar o trabalho como princípio educativo, 
afirma não existir, no trabalho humano, a possibilidade de 
dissociar o trabalho manual e o intelectual, à medida que, mesmo 
no trabalho físico mais brutal e repetitivo, o pensamento se faz 
presente. (PARANÁ, 2006, p. 23) 

 

Não é novidade para os pesquisadores e filósofos marxistas que vivemos 

em uma sociedade de classes e, portanto, existem projetos diferentes, de classe, 

antagônicos, em que o trabalhador deve produzir e os representantes do capital 

pensar, sistematizar o conhecimento, transformando-o em novos conhecimentos 

para que o trabalhador possa produzir “melhor”, com mais “eficiência”, 
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“qualidade”. Entendemos que essa situação somente mudará em outra 

organização social.  

Observando ainda os pressupostos presentes nas Diretrizes Curriculares, 

verificando o compromisso do governo do estado:  

O compromisso com uma Educação Profissional adequada aos 
interesses dos que vivem do trabalho implica desenvolver um 
percurso educativo em que estejam presentes e articuladas a 
teoria e a prática, contemplando sólida formação científica e a 
formação tecnológica de ponta, ambas sustentadas em um 
consistente domínio das linguagens e dos conhecimentos sócio-
históricos. Isto significa que a proposta político-pedagógica terá 
como finalidade o domínio intelectual da tecnologia, a partir da 
cultura, o que vale dizer: contemplará no currículo, de forma 
teórico-prática, os fundamentos, princípios científicos e linguagens 
das diferentes tecnologias que caracterizam o processo de 
trabalho contemporâneo, tomados em sua historicidade. Desta 
forma, permitirá ao aluno dos cursos de formação profissional, 
com base na formação em nível médio, compreender os 
processos de trabalho e em suas dimensões científica, tecnológica 
e social, como parte das relações sociais. (PARANÁ, 2006, p. 24) 

 

A partir da análise desse documento e verificação e avaliação das 

condições da educação básica no estado do Paraná, conferimos que em nenhum 

momento foi definido que ocorreria a reestruturação da educação no estado, 

objetivando reduzir o número de professores temporários, além de reduzir 

também a quantidade de funcionários terceirizados e temporários. Também não 

ficou evidente um projeto amplo para a educação do referido estado, reduzindo a 

carga horária em sala de aula, aumentando a oferta de escolas, contribuindo para 

a redução de alunos por sala. Também não foi definido um projeto de formação 

de professores na perspectiva do materialismo histórico-dialético, como estratégia 

para o aumento de professores comprometidos com a educação de fato 

omnilateral. Também não foi possível verificar projetos para a construção de 

espaços nas unidades escolares para atividades como teatro, dança, música e 

ampliação das bibliotecas e laboratórios. Sendo assim, evidenciamos que na 

prática a proposta é progressista, mas as ações de fato ficaram longe de serem 

revolucionárias.  



672 
 

Ao nos debruçarmos sobre a pesquisa realizada por Estacheski (2013) a 

respeito da elaboração e implementação das Diretrizes Curriculares para a 

Educação Profissional no Estado do Paraná, verificamos que esse processo não 

contou com a participação efetiva dos professores da rede, sendo, portanto, mais 

um projeto centrado e imposto para a categoria de professores da referida rede 

pública de educação; “[...] no entanto, a proposta não menciona os profissionais 

partícipes de tais encontros, permanecendo a dúvida se os professores dos 

cursos de educação profissional estariam envolvidos nas discussões 

preliminares”. (ESTACHESKI, 2013, p. 64) A referida pesquisadora entende que 

ficou uma lacuna com relação ao processo de elaboração do documento, pois não 

são mencionados quem e quantos foram os profissionais que participaram dos 

debates, discussões e elaboração das Diretrizes.  

Em coerência com as Diretrizes políticas e pedagógicas 
estabelecidas, foram realizados dois encontros de Educação 
Profissional, os quais tiveram como objetivo congregar as 
demais redes que ofertam a modalidade para discutir os 
principais aspectos legais, técnicos, administrativos e 
pedagógicos referentes à formação profissional no Estado do 
Paraná. Nesses encontros, realizados em 2003 e 2004, 
respectivamente, os fundamentos e princípios curriculares 
ocuparam espaço privilegiado nas palestras proferidas por 
reconhecidos pesquisadores de Educação e Trabalho. 
(PARANÁ, 2006, p.18) 

Conforme consta no documento, foram realizados apenas dois encontros 

com professores, com o objetivo de discutir a proposta, os aspectos técnicos, 

legais, administrativos e pedagógicos, no entanto sabemos que, para um projeto 

dessa envergadura, grupos de estudos poderiam ter sido formados em todas as 

regiões do estado, com escolhas democráticas dos participantes, além da 

constituição de comissões que elaborariam as propostas a partir da base, com 

suporte de um corpo técnico, o que não se verificou, demonstrando ter sido um 

processo centralizador, que, aliás, sempre foi a postura de Roberto Requião.  

Concordamos com as questões apontadas por Estacheski (2013), quando, 

após pesquisa, estudos e análises referentes ao processo de elaboração e 

constituição das referidas diretrizes, entende que, por se tratar de um documento 
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sob orientação marxista, deveria ter envolvido um número maior de professores 

da rede pública do estado.  

Essa pesquisadora reconhece:  

 

[...] a importância dos pesquisadores envolvidos no processo de 
construção da proposta para a educação profissional, mesmo 
assim compreendemos que a incorporação dos princípios que a 
regem passa a ser possível na medida em que há também a 
formação de intelectuais orgânicos cujo interesse de atuação 
profissional recai sobre os interesses da classe trabalhadora. Em 
outras palavras, consideramos que a participação ativa dos 
docentes nas discussões travadas em torno da implantação dos 
cursos de educação profissional deveria ser preeminente, todavia, 
apenas alguns pedagogos tiveram a oportunidade de participar 
dos momentos definidos para tal. (ESTACHESKI, 2013, p. 64) 

 

A proposta da SEED (PARANÁ, 2006) reconhece que “[...] embora muito se 

tenha falado, pouco se tem avançado nos projetos pedagógicos que se dizem 

comprometidos com as necessidades dos que vivem do trabalho”. (PARANÁ, 

2006, p. 24). Assim, fazemos a mesma indagação: como seria possível 

implementar uma proposta fundamentada no materialismo histórico-dialético, 

quando a situação da escola pública estava e ainda está longe das condições 

necessárias para que se realize um trabalho educativo com qualidade para os 

filhos da classe trabalhadora?  

Assim como Estacheski (2013, p. 63), entendemos que a educação 

profissional pensada na perspectiva da escola unitária:  

[…] não é apenas assumir uma pedagogia voltada à 
transformação, como bem colocam os autores, mas, antes de 
tudo, é assumir uma opção filosófica na qual não há espaço para 
a reprodução da sociedade vigente ou para a corroboração para 
sua expansão por meio da formação de trabalhadores adaptados 
às perspectivas profissionais dadas pelo capital e que 
desconsideram os processos de valorização humana. 
(ESTACHESKI, 2013, p. 63) 

Entendemos que a análise crítica referente as Diretrizes Curriculares para 

a Educação Profissional do Estado do Paraná é importante para observamos os 
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limites da mesma diante de um cenário de avanço das políticas neoliberais no 

país, contribuindo para refluxo da organização da classe trabalhadora, bem como 

no refluxo na luta de classes. Consideramos importante a preocupação dos 

idealizadores das Diretrizes, no entanto, entendemos que as mesmas, 

construídas sem um projeto de mudança na educação básica no Estado, os 

resultados das Diretrizes serão limitadas, pois a formação humana, plena, 

omnilateral deve iniciar-se desde a educação infantil, tendo seu ápice no ensino 

médio e conclusão no Ensino Superior, ou seja, uma proposta Omnilateral de 

educação não se reduz a determinado nível de ensino.   
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DESAFIOS À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DAS MULHERES EM 

CUMPRIMENTO DE PENA NO DISTRITO FEDERAL  
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1 Introdução 

Trazemos ao debate a questão penitenciária brasileira, sendo esta entendida como 

um dos graves problemas que atingem a sociedade contemporânea no início o Século XXI, 

sugerindo um amplo debate acerca do sistema prisional e sua relação com as práticas 

educativas e laborais, ambos direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988 – no 

artigo 205 – bem como pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Nº 9394/96).  Diante 

dos dispositivos legais, torna-se cristalino que a oferta da Educação Básica e acesso ao 

trabalho às pessoas em situação de privação de liberdade que desejam prosseguir os 

estudos intramuros é uma obrigação objetiva do poder público. 

De acordo com Pinel (2015) observou-se o aumento exponencial da massa 

carcerária no país, entre os anos de 2005 e 2012 houve um salto de 296.919 (2005) para 

515.482 (2012) sentenciados no país, um aumento da ordem de 74% em números 

absolutos. No Distrito Federal, chegou-se ao número de 11.399 pessoas privadas de 

liberdade em 2012 (Brasil, 2015). Nesta mesma data, houve um crescimento significativo 

de mulheres em situação de privação de liberdade de 12.925 (2005) para 31.824 (2012) 

sujeitas. As mulheres passaram de 4,35% para 6,17% no período de três anos do percentual 

da massa carcerária brasileira. O crescimento do número de mulheres presas superou o 

crescimento do número de homens presos: a população prisional masculina cresceu 70% 

em sete anos, e a população carcerária feminina cresceu 146%, como consta nos dados do 

Mapa do Encarceramento – Os Jovens do Brasil (2015). 

Tendo em vista que a oferta da educação e trabalho é um dever do Estado, sendo a 

formação profissional um desafio às populações criminalizadas da Penitenciária Feminina 
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do Distrito Federal, nasce o problema central: Em que medida a oferta de qualificação 

profissional para mulheres na Penitenciária Feminina do Distrito Federal tem o trabalho 

como princípio educativo e emancipatório na perspectiva popular da classe trabalhadora? 

 

No caso do trabalho como princípio educativo a afirmação remete à 
relação entre o trabalho e a educação, no qual se afirma o caráter 
formativo do trabalho e da educação como ação humanizadora por 
meio do desenvolvimento de todas as potencialidades do ser 
humano. Seu campo específico de discussão teórica é o 
materialismo histórico dialético em que se parte do trabalho como 
produtor dos meios de vida, tanto nos aspectos materiais como 
culturais, ou seja, de conhecimento de criação material e simbólica 
e de formas de sociabilidade (CIAVATTA, s.p., 2009). 

 

No Brasil colonial, não havia separação por sexo nas então cadeias da Capital 

Federal sendo a condição social a classificação que distribuía as apenadas, às mulheres 

negras que cumpriam sua pena era reservado o terrível Calabouço, sendo o Aljube 

reservado às mulheres brancas, em Araújo (2009 pg. 115) o Aljube assim é descrito: 

 

“Contava com nove celas distribuídas em três andares, sendo um 

deles ao nível da rua. Havia ainda as celas femininas e as 

enfermarias divididas por sexo. Os leitos das enfermarias eram 

fatais aos doentes. Poucos recuperavam a saúde, quase todos 

envenenados pelo ar insalubre e pestífero da enfermaria passavam 

do leito da doença para o leito da morte. Durante mais de quarenta 

anos, o Aljube serviu de depósito de criminosos, escravos e livres, 

libertos e militares, homens e mulheres. “Havia confusão de 

crimes, de idades, de sexos e de condições” 

 

Visando, sobretudo a manutenção da ordem social, em 1850 - após dezesseis anos 

do início das obras – por meio do Decreto nº 677, inaugurou-se a primeira penitenciária da 

América Latina: a Casa de Correção do Rio de Janeiro. Seguindo, ao menos 

intencionalmente, o modelo auburniano, atenuado, “tranca à noite” e trabalho diurno, no 

Brasil assim como em outros países da América Latina, notadamente Chile (1856), Peru 

(1862), Equador (1874) e Argentina (1877) ocorre tardiamente e vagarosamente a 

substituição dos modelos punitivos, sob ideais liberais, introduz-se a privação da liberdade 

como punição, gradualmente abandonando-se o suplício da condenada. A partir da década 

de 60, do século XX, sob a égide das políticas repressivas dos Estados Unidos da América, 
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iniciada após o retorno dos soldados da guerra do Vietnam que ficou conhecida como 

“Guerra as Drogas” aumentou-se exponencialmente o número de mulheres presas, sob o 

crime do tráfico/cultivo de drogas sendo essa, a principal causa da detenção de mulheres nos 

países latino-americanos. 

 

A “guerra às drogas” não é propriamente uma guerra contra as 

drogas. Não se trata de uma guerra contra coisas. Como quaisquer 

outras guerras, é sim uma guerra contra pessoas: os produtores, 

comerciantes e consumidores das arbitrariamente selecionadas 

drogas tornadas ilícitas.  (KARAM, 2013, p. 04) 

 

Gradualmente culturas tradicionais como açúcar, café e algodão foram 

substituídas pela produção de narcóticos inicialmente destinados ao comércio exterior 

principalmente Europa e Estados Unidos da América, posteriormente no abastecimento do 

mercado interno dos mercados locais emergentes. Assim, proporcionalmente na região o 

encarceramento de mulheres deu-se em números maiores que a prisão de homens, e isso 

ocorre de forma paradoxal tendo em vista a maior presença e incorporação de mulheres às 

economias latinas, assim como uma expansão do uso e consumo de drogas nesses países.  

 

“o aprisionamento feminino aumentou consideravelmente, tendo, 

inclusive, ocorrido mais intensamente que o encarceramento 

masculino em termos proporcionais. É bastante significativo que o 

crescimento da privação de liberdade das mulheres está 

profundamente ligado à ampliação da demanda e à oferta de 

drogas, à criação e modificação de leis sancionadoras das mesmas, 

bem como à recente presença e atuação de mulheres na produção, 

na venda e na distribuição destas substâncias criminalizadas” 

(GAUDAD, 2015 pg. 11) 

 

Mulheres, na cultura brasileira e latina, que praticam delitos afastam-se do 

estereótipo tipicamente feminino rompendo o padrão esperado em relação ao 

comportamento social de gênero, transgredindo o paradigma social construído ao longo de 

séculos de dominação cultural e social masculina sobre o papel da mulher na família e na 

sociedade, o crime assume uma dimensão específica quando se toma por conta o 

sexo/gênero do sujeito criminoso, passando a criminologia a especificar a mulher enquanto 

agente criminosa: o crime ganhava especialidade quando se considerava o sexo do (a) 

infrator (a) e a criminologia passava a prescrever os remédios necessários à prevenção dos 

crimes femininos: agir sobre a família desestruturada e sobre as mulheres consideradas 
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livres; quanto à criminalidade masculina a causa era sempre a ociosidade sendo a solução: 

o trabalho (Gaudad, p. 37, 2008). 

Freire (1996) entende o homem e a mulher como seres inconclusos que se 

constituem historicamente, mas, que estão envolvidos em um constante processo de 

transformação, em que aprende, ensina e se refaz no diálogo e na experiência real com o 

outro, constituindo assim sua forma de agir no mundo, sua consciência. Como ser histórico 

Freire (1996, p. 19) entende que somos seres condicionados, mas não determinados. 

Reconhecer que a História é tempo de possibilidades e não de determinismo, que o futuro. 

Permita-nos reiterar, é problemático e não inexorável.  

Articulando o pensamento de Freire a realidade da EJA, em especifico na educação 

profissional nos espaços da prisão, das relações de gêneros entre os sujeitos desta 

modalidade de ensino, é necessário entender que em que pese o machismo e a opressão da 

mulher sejam práticas “naturalizadas” entre estes, a EJA como processo formativo, 

precisamos compreender essa realidade como uma problemática histórica, porém não 

inexorável e determinista. 

 

EJA PROFISSIONAL E GÊNERO NAS OFICINAS DA PENINTENCIÁRIA 

FEMININA DO DF 

 

Inicialmente, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 

Federal Nº 9394 96 - a EJA trata-se de uma modalidade específica de educação, destinada 

à formação na Educação Básica, de jovens e adultos que não completaram sua educação 

escolar em idade apropriada, regulamentada por meio do art.º 37 de referida legislação 

federal, abrange desde a alfabetização até o término da etapa correspondente ao 3º ano do 

Ensino médio. Em consonância com a legislação sobre EJA foi elaborado o Parecer nº. 

11/2000 do CEB/CNE, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA. 

Oriunda dos movimentos populares, vinculada historicamente à perspectiva das classes 

alijadas dos processos formais de educação escolar, a Educação de Jovens e Adultos tem 

em seu processo de consolidação estreita vinculação aos conceitos de educação popular, 

para Saviani (2013, p. 317),  

 

Na Primeira República, a expressão “educação popular”, em 

consonância com o processo de implantação dos sistemas 

nacionais de ensino ocorridos ao longo do século XIX, encontrava-
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se associada à instrução elementar que se buscava generalizar 

para toda a população de cada país, mediante a implementação de 

escolas primárias. (...) esse era o caminho para erradicar o 

analfabetismo. Foi com esse entendimento que se desencadeou a 

mobilização pela implementação e expansão das escolas 

primárias, assim como as campanhas de alfabetização de adultos. 

 

Motivada pelo direito ao voto estar vinculado à alfabetização, a partir dos anos 

40 surgem políticas educacionais que atrelam a Campanhas a formação dos jovens e 

adultos das classes trabalhadoras - lógica educacional presente até os dias de hoje - entre 

elas, destaca-se: Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (1947 - 1963); 

Campanha Nacional de Educação Rural (1952 - 1963); Campanha Nacional de Erradicação 

do Analfabetismo (1953 - 1963). De caráter oficial, estas campanhas destinavam-se ao 

atendimento educacional de populações trabalhadoras, estendendo-se tão somente às 

questões relativas à instrução pública, ou seja, aos adultos era destinada apenas a 

alfabetização básica. 

 Durante a década de 60, antes do golpe militar, no contexto do pós-guerra 

mundial e relativa liberalização de costumes e hábitos no mundo, surgem no Brasil ligados 

especialmente à CNBB e às alas mais progressistas da Igreja Católica, os Movimentos de 

Educação de Base - MEB, embora sob responsabilidade eclesiástica, sua execução era feita 

por leigos que rapidamente se distanciaram dos princípios catequizadores e dogmáticos da 

religião, para um caráter político e ideológico nos processos educativos. A partir destes 

movimentos o conceito de “educação popular”, segundo Saviani (2013), assume o sentido 

de uma educação do povo, buscando superar o conceito anterior, que era criticado como 

uma educação que procurava a manutenção da ordem social vigente. Tem-se por principais 

iniciativas educativas deste momento histórico: Centros de Cultura Popular - CPCs; 

Movimentos de Cultura Popular - MCPs; e o Movimento de Educação de Base - MEB. 

Apesar de diferenças estruturais, tinham por objetivo a valorização da cultura do povo, 

defendendo uma identidade nacional. 

Entende-se que a EJA a partir do legado constituído historicamente sob 

influência direta dos movimentos de cultura e Educação popular e os avanços conquistados 

nas legislações assumi como princípios educacionais específicos de acordo com Brandão 

(2012), a Educação de Jovens e Adultos no contexto da Educação Popular busca dialogar 

com pessoas, grupos, unidades sociais, movimentos e classes populares, tomando-os como 

criadores, autores e atores de formas e sistemas de práticas, saberes, sentidos, significados, 
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sensibilidades e sociabilidades diversas e culturalmente diferentes daqueles até então 

considerados como: “civilizados”, “acadêmicos”, “er1uditos” “legítimos”. 

Segundo a Lei de Execução Penal (Nº 7210/84), o trabalho tem a finalidade 

educativa e produtiva, frise-se a intencionalidade do legislador em estabelecer a 

precedência do caráter educativo sobre qualquer outra intencionalidade nas oficinas em 

presídios e congêneres. Conforme se depreende após a leitura da história do sistema 

prisional brasileiro, e sua relação com as políticas educacionais, identifica-se a 

invisibilidade dessa modalidade de ensino, embora a Constituição Federal no seu artigo 

205 garante a oferta da Educação Básica, sob o aspecto legal o ensino nas instituições 

prisionais não guarda abrigo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96 de 

20/10/1996) como modalidade específica de ensino, interpretando-se como pertencente à 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos. 

Apenas em no início da segunda década do século XXI por meio da Resolução 

CNE/CEB nº 2 de 19 de maio de 2010, surgem diretrizes nacionais específicas para a 

educação no regime de privação de liberdade acompanhada do Decreto nº 7.626/2011 que 

incluiu o plano estratégico de educação no âmbito do Sistema Prisional. Ainda em 2011, 

acompanhando as políticas que buscavam uma maior articulação entre a criminologia e a 

garantia de direitos individuais por meio do incentivo à Educação de populações em 

cumprimento de pena, por meio da Lei nº 12.433 de 24 de junho de 2011 é garantido à 

mulher e ao homem em cumprimento de pena a remissão desta pelo estudo equiparando-se 

a educação ao trabalho, por cada 3 dias em sala de aula ou em atividade laboral, há a 

diminuição em um dia do total da pena. 

Ampliando-se os horizontes da discussão entende-se o gênero como um conceito 

em disputa, que no início de sua utilização destacou aspectos de diferenciação biológica 

entre homens e mulheres, mas, que ao longo do tempo recebeu distintas definições. 

Alinhados, a pesquisadoras feministas da década de 70, que buscaram estabelecer 

fronteiras entre a construção de gênero não apenas em seus aspectos biológicos, mas, 

considerando os aspectos culturais e sociais, entendemos a categoria gênero como 

elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os 

sexos (...) primeiro modo de dar significação às relações de poder (CARREIRA, 2014, p. 

198 apud SCOTT, 1995).  

No diapasão da legislação que busca trazer visibilidade e legitimidade às políticas 

públicas de educação de são implantadas nos ambientes prisionais o Distrito Federal por 
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meio do Plano Curricular para a Educação Básica (2012), avança no sentido do 

reconhecimento dessa modalidade de ensino, normatizando sua oferta: 

 

A EJA nas prisões não se limita apenas à escolarização, mas 

também reconhece à educação como direito humano fundamental 

para a constituição de pessoas autônomas, críticas e ativas frente à 

realidade que encontram. A oferta da EJA no ambiente prisional 

significa proporcionar a esses estudantes a instância de construção 

coletiva que proporciona um convívio da participação social não 

contemplado em nenhum outro espaço na prisão. (Currículo em 

Movimento p. 13, 2008). 

 

Segundo dados oficiais, no Distrito Federal (Brasil 2014 pg. 116) apenas 13,7% das 

(os) apenados tinham acesso a atividades educacionais número pouco superior à média 

nacional que aponta para 10,7% aquelas (aqueles) que contavam com oferta de serviço 

educacional intramuros. Entretanto, segundo o mesmo documento, o Distrito Federal é a 

única Unidade da Federação em que todas as Unidades Prisionais contam com salas de 

aula, bibliotecas e estrutura física para a oferta integral da educação. 

 

            ESTUDANTES            TOTAL                            % 

DF               1824                       13269                              13,7%       

Brasil         38831                     364580                             10,7% 

Fonte: INFOPEN 2014 

 

Na perspectiva clássica, o trabalho nas prisões ainda é entendido em si mesmo 

como um elemento que transforma o homem violento, agitado, irrefletido, em uma peça 

que executa sua função em perfeita regularidade, tendo por função maior não a formação 

de uma habilidade útil, mas constituindo-se em uma relação de poder, um esquema de 

submissão individual e de ajustamento a um aparelho de produção (FOUCAULT, 1986). 

Na Penitenciária Feminina do Distrito Federal conhecida como COLMÉIA, 

situada na cidade satélite do Gama – DF a aproximadamente 35 km do centro da capital, 

uma instituição mista, onde estão aprisionados homens e mulheres em cumprimento de 

pena, em diferentes alas, as internas contam com um Núcleo de Estudo (NE) onde estão 

instaladas as salas de aula e as oficinas e a biblioteca, que ofertam, na presente data, os 

cursos de Enfeites PET, Costura Industrial e Artesanato e eventuais cursos de cabeleireiras. 
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Ainda que não sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, o trabalho nas 

oficinas deve ser remunerado, não podendo a remuneração ser inferior a três quartos do 

salário mínimo.   

 

O fato de participar de alguma oficina profissionalizante ou da 

escola é visto como um benefício muito positivo pelas presas, 

porque as ajuda a sobreviver melhor na penitenciária, uma vez que 

o tempo parece passar mais rápido e se torna menos improdutivo 

para elas, além de oferecerem a remissão da pena (Gaudad 2015 

pg. 134)  

 

Importante salientar que os cursos oferecidos por meio das oficinas reforçam o 

estereótipo das profissões subalternizadas reservadas às mulheres, cursos que mesmo 

quando completados com sucesso, provavelmente não consigam efetivamente emancipar 

as portadoras de seu diploma para o mercado de trabalho em posições de destaque ou 

capacidade técnica notória, sendo em sua maioria atividades de pouca complexidade 

teórica e baixa qualificação técnica reforçando a exclusão social que as acompanha ao logo 

de suas vidas dentro e fora dos muros.  

Frigotto (2001 pg. 79) entende que os processos educativos, escolares ou não, 

constituem-se em práticas sociais mediadoras constituintes da sociedade que subordina o 

trabalho, os bens da natureza, a ciência e tecnologia como propriedade privada, valores de 

troca e a consequente alienação e exclusão de milhões de seres humanos da vida digna ou 

de sua radical transformação. A relação entre currículo e educação diz respeito à 

identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da 

espécie humana para que se tornem humanos, e de outro lado, concomitantemente, a 

descoberta de formas mais adequadas para atingir esse objetivo (Saviani, 2008 pg. 17). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando-se os conceitos, e propostas, os quais foram discutidos na pesquisa, 

procuramos relacionar categorias como Educação Popular, Gênero, Seletividade Penal e 

Educação Profissional de forma a situar o leitor nas perspectivas que impactam a realidade 

social do lócus a ser pesquisado. Entendemos que, preliminarmente, a pesquisa de campo, 

com as pessoas envolvidas no processo de encarceramento, educação e trabalho, no espaço 

da PFDF, se fazia necessária, considerando o fato de que uma análise histórica, a partir de 
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uma perspectiva crítica, seria adequada para situar o leitor a partir do espaço de fala do 

autor. Por meio de uma perspectiva de base qualitativa, procura-se observar a realidade 

social sob uma perspectiva holística, ou sob a categoria da totalidade. 

Propomos no presente trabalho alguns paralelos entre os papeis sociais 

desempenhados por homens e mulheres no trabalho e na educação na sociedade do capital, 

procurando entender o espaço educativo da EJA enquanto lócus emancipatório de 

construção e reconstrução permanente na dialética constitutiva dos papeis sociais nos 

mosaicos das relações humanas das sociedades presentes aonde a alteridade e a 

transformações das relações de assimetria e desigualdade de gênero, especialmente na 

educação de pessoas adultas, deve estar presentes nas práticas educativas espacialmente 

nos ambientes de confinamento e restrição de liberdade. 

Às mulheres, ainda estigmatizadas e relegadas a um projeto político-carcerário 

não planejado para recebe-las de forma adequada, são destinadas às “sobras” do sistema. 

Muito embora a mídia explore ao máximo em seus veículos a prisão de mulheres, como 

um “espetáculo midiático” a reforma das prisões não está na agenda da sociedade civil 

brasileira os fenômenos que constituem a sociedade têm sua sede na coletividade e não em 

cada um dos seus membros. É nela que se devem buscar as explicações para os fatos 

sociais e não nas unidades que a compõem (Reses 2004 p. 43).  

Mesmo reconhecendo avanços históricos ao longo do tempo, é tamanha a 

precariedade das condições carcerárias no Brasil que mesmo para a Sociedade Civil 

organizada, ou mesmo órgãos de controle da atuação do Estado - como o Ministério 

Público - fica relegada a segundo plano a defesa pelo direito à educação e trabalho das 

mulheres presas.  

 

as organizações que atuam na defesa dos direitos das pessoas 

encarceradas, diante de tantas outras demandas e violações no 

interior da prisão, terminam por atuar na defesa dos direitos civis, 

relativos à garantia da integridade física e mental daquelas pessoas. 

Aquelas que se dedicam a reivindicar ensino público de qualidade 

não incluíram a educação na prisão no seu repertório. Sobre o tema 

parece haver concordância entre organizações civis e Estado não há 
negação explícita do direito, mas também não há esforços em 

precisar, no caso da sociedade civil, e viabilizar, por parte do 

Estado (Graciano 2008 pg. 114)    
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Diante deste quadro dramático, aonde por um lado a sociedade que clama por 

penas mais severas e o cumprimento integral de penas em regime fechado parece não se 

importar com direitos básicos fundamentais daquelas condenadas duplamente à pena de 

prisão e ao estigma social. Cabendo a sociedade civil, atuar de forma direta exigindo por 

parte do Estado o cumprimento das Leis vigentes, especialmente no tocante à oferta 

obrigatória da Educação Básica, assim como a oportunidade de aprendizagem profissional 

que busque melhorar as condições das internas quer seja durante o cumprimento da pena 

assim como quando de sua liberdade. 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

CARREIRA, Denise. Gênero e Raça: a EJA como política de ação. In: JR, Catelli Roberto; 

HADDAD, Sérgio; RIBEIRO, Vera Massagão, et al. A EJA em xeque: desafios das 

políticas de educação de jovens e adultos no século XXI. São Paulo: Global, 2014.;  

CIAVATTA, Maria. Dicionário da educação profissional em saúde. Disponível em: 

<http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/trapriedu.html >Acesso em: 27 de set., 

2015. 

 

BRASIL, Secretaria-Geral da Presidência da República e Secretaria Nacional de 

Juventude. Brasília: Presidência da República, 2015. 

 

__________, Currículo em Movimento da Educação Básica / Educação de jovens e 

adultos. SEEDF, Brasília, 2014. 

 

 

__________, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN. Brasília: 

Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário Nacional. 2014. 

 

BRANDÃO, Carlos. A educação popular antes e agora: lembranças de ontem, perguntas 

para agora. São Paulo, 2012. 

 

FREIRE, Paulo. Medo e Ousadia: o cotidiano do Professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1986. 12 p. 

 

_____________. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/trapriedu.html


685 
 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 

1986. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e trabalho: bases para debater a educação profissional 

emancipadora. 

 

GAUDAD, Ludmila.  MULAS, OLHEIRAS, CHEFAS & OUTROS TIPOS: 

Heterogeneidade nas dinâmicas de inserção e permanência de mulheres no tráfico de 

drogas em Brasília-DF e na Cidade do México. Tese Doutorado/Unb, Brasília; 2015. 

 

GRACIANO, Mariângela. A educação na prisão: hesitações limites e possibilidades. 

Araraquara, 2008. 
 

KARAM, Maria Drogas: dos perigos da proibição à necessidade de legalização. 

Seminário Drogas: dos perigos da proibição à necessidade da legalização, Rio de 

Janeiro: EMERJ; Instituto Carioca de Criminologia, 2013. 

 

MAIA, Clarissa et all.  História das Prisões no Brasil Vol 1. Ed Rocco. 2009 

 

PINEL, Walace. Educação prisional: um olhar sobre as oficinas profissionalizantes na 

penitenciária feminina do Distrito Federal, Brasília, 2015. 

 

RESES, Erlando. De vocação para profissão, sindicalismo docente da educação básica 

no Brasil. Ed. Paralelo 15, 2015. RESES, Erlando. Estudo das representações sociais dos 

alunos da rede pública do Distrito Federal sobre a sociologia. Dissertação de Mestrado 

UNB, Brasília, 2004 

 

SAFFIOTI, Heleneith. Feminismos e seus efeitos no Brasil. In: SADER, E. (Org.). 

Movimentos sociais na transição democrática. São Paulo 1987. 

 

SAVIANNI, Dermeval. Sobre a natureza e especificidade da educação. Campinas, 

Autores Associados, 2008.  

 

 

 

 



686 
 

 

TRABALHO, EDUCAÇÃO E REGULAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NO 

BRASIL  

Robson Luiz de França
170

- UFU,  

Polyana Imolesi Silveira de França
171

 

 

1 Introdução 

Este trabalho se insere no GT 4,  Estado, Reestruturação Produtiva e Qualificação 

Profissional tendo em vista que análise o papel do Estado no contexto da reestruturação 

produtiva no sentido da sua influência da regulamentação ou desregulamentação do 

trabalho do professor no Brasil e demonstra ainda como as políticas implementadas nos 

últimos anos do século XXI contribuíram para a precarização das relações de trabalho, à 

medida que as normas legais e suas especificidades não estão sendo observadas, se propõe 

portanto a analisar a condição de trabalho do professor como profissional da educação à 

luz da Consolidação das Leis de Trabalho, além de dispositivos normativos que buscariam 

proteger o docente na relação de trabalho.  

Pode-se afirmar que é natural o reconhecimento do elemento humano como o meio 

mais importante de que a escola necessita para cumprir suas funções, em conjunto com os 

meios materiais e legais.  

Dentre as categorias que integram esse elemento humano se destaca a figura do 

professor ou docente, objeto deste estudo. Com razão, Vítor Henrique Paro, ao tratar da 

qualidade da força de trabalho na área da educação, afirmou ser o corpo docente o 

“elemento mais importante que a escola pode oferecer na realização do trabalho de efetiva 

qualidade [...]” (1996, p. 215). Essa citada importância do elemento humano está expressa 

no texto da Constituição Federal vigente. A Lei Maior, na parte que trata da educação, 

estabelece, como um dos princípios que devem reger as atividades de ensino, a valorização 

dos diversos profissionais da área da educação. Estabelece a Constituição, em seu artigo 

206, inciso V, que:  

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; [Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 

2006] [...] (BRASIL, 2008a, grifo nosso). 
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A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, em seu artigo 67, também estabelece a valorização dos profissionais da educação, destacando 

o direito desses profissionais a possuírem condições adequadas de trabalho: 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho. 

§ 1o A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer 

outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de 

ensino.(Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006) 

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 201 da 

Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por 

professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, 

quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e 

modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade 

escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 

11.301, de 2006) 

§ 3o A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos 

profissionais da educação. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 

Outros estudos ressaltam a importância do bem-estar do professor, vinculando o 

alcance desse bem-estar à existência de adequadas condições de trabalho e conferindo 

mérito especial à gestão do quadro de pessoal, parte da administração da educação que 

assume uma posição primordial, como agente de efetivação desse objetivo 

(KIMBROUGH, 1977). 

A realidade, entretanto, tem apresentado um quadro geral diferente dessa finalidade 

de bem-estar do professor e de valorização dos profissionais de ensino, tanto na esfera 

pública como na privada. A “precariedade das condições objetivas de trabalho na escola”, 

a desqualificação do trabalho do professor, o aviltamento do salário (PARO, 1996, p. 215), 

o desrespeito aos direitos e vantagens trabalhistas básicos do professor empregado são, 

infelizmente, situações comuns em nosso país. Essas situações são, inclusive, indicadas 

como um dos principais fatores da ineficiência do ensino no Brasil (BARRETO, 1991, p. 

11). 
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Em síntese, recordamos as observações de Angela Maria Rabelo Ferreira Barreto: 

 

O papel estratégico dos professores na promoção de uma educação de boa 

qualidade é amplo e internacionalmente reconhecido, ainda que tal 

reconhecimento nem sempre se traduza em políticas de formação e 

valorização destes profissionais, de modo a levá-los a desempenhar com 

eficiência a tarefa que lhes cabe (BARRETO, 1991, p. 11). 

 

Concomitante às normas gerais de proteção da relação de trabalho subordinado, a 

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943) 

apresenta em seu Título III, titulado “Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho”, 

disposições normativas direcionadas a defesa de profissões específicas. Isso se deve ao fato 

destes ofícios apresentarem particularidades de ordem pessoal e/ou profissional a exigir 

regulamentação diferenciada dos demais trabalhadores. Assim, além dos direitos previstos 

aos trabalhadores em geral, estes profissionais contam com dispositivos normativos 

próprios. 

Referido Título III, em seu capítulo I, disciplina em 13 seções as disposições 

especiais sobre a duração e condições de trabalho destes profissionais, reservando a seção 

XII à disciplina do trabalho do docente. Referida seção é composta pelos art. 317 a 324 que 

têm como premissa a regulamentação das condições de acesso a esta profissão, 

durabilidade da jornada de trabalho, remuneração, bem como outros aspectos específicos e 

cruciais para o desempenho deste labor com total maestria. 

Contudo, referidos direitos, conquistados a partir de muita luta, na maioria das 

vezes não são de conhecimento do próprio docente, ocasionando esquecimento, máxime o 

seu descumprimento pelas instituições educacionais. 

Este trabalho tem como objetivo a análise concisa dos artigos da CLT dirigidos à 

tutela específica dos direitos dos professores, no que tange sua aplicabilidade ao docente 

do ensino superior que ostente vínculo empregatício em instituições privadas. 

Urge salientar que a regulamentação de algumas profissões de forma 

particularizada não se delimita apenas ao Título III da CLT, encontrando-se, portanto no 

ordenamento jurídico uma abundante legislação sobre o tema.  

 

2 Referencial Teórico 

2.1. Professor: Definição e Aplicabilidade da CLT 
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Utilizando do escol de J. Mesquita de Carvalho (1952: 858), professor é 

conceituado como “s.m. Lat. professor. Aquele que professa, que ensina uma arte, uma 

ciência, uma língua; mestre, lente. Fig. Indivíduo perito, adestrado. O que professa ou 

confessa publicamente as verdades religiosas”.  

Para o insigne filólogo Houaiss (2004: 2.306) 

 

Professor. s.m. 1 – aquele que professa uma crença, uma religião. 2 – aquele cuja 

profissão é dar aulas em escola, colégio ou universidade; docente, mestre (p. de 

matemática). 2.1 – aquele que dá aulas sobre algum assunto (p. de dança) (p. de 

violão). 2.2 – p. ext. aquele que transmite algum ensinamento a outra pessoa (peça-

lhe pra ensinar seu filho a andar de bicicleta, que ele é bom p.). 3 – aquele que tem 

diploma de algum curso que forma professores (como o normal, alguns cursos 

universitários, o curso de licenciatura, etc.). 4 – fig. Indivíduo muito versado ou 

perito em (alguma coisa) ∙ Adj. 5 – que professa; profitente. 6- que exerce a função 

de ensinar ou tem diploma ou título de professor. 

 

 Docentes são, assim, os profissionais incumbidos de ensinar e transmitir 

conhecimentos através do exercício habitual e pessoal do magistério. A legislação 

trabalhista vigente não conceitua a figura do professor, apenas se refere ao exercício do 

magistério. 

A Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-lei n. 5.452, de 1o. de maio de 1943, 

no título das normas especiais de tutela do trabalho, prevê regras específicas para os 

professores. O artigo 317 da Consolidação, em sua atual redação, estabelece que “o 

exercício remunerado do magistério, em estabelecimentos particulares de ensino, exigirá 

apenas habilitação legal e registro no Ministério da Educação” (BRASIL, 2008c). Verifica-

se que a legislação somente reconhece como professor o trabalhador que atenda a dois 

requisitos legais específicos: a) que possua habilitação legal e, b) que tenha registro no 

Ministério da Educação. 

Para o exercício do magistério se exige formação específica, de acordo com o grau 

de ensino e com as disciplinas e os cursos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional estabelece: a) que os docentes que atuarem na educação básica deverão possuir 

formação superior, que será obtida mediante curso de licenciatura, de graduação plena, 

“admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 

nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal” [artigo 62] (BRASIL, 2008b); b) que os estabelecimentos de ensino 

superior ofertarão “cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as 
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primeiras séries do ensino fundamental” [artigo 63, inciso I] (BRASIL, 2008b); c) que “a 

preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado” [artigo 66] (BRASIL, 2008b). 

Diferentemente da legislação educacional, para a CLT é considerado professor todo 

o profissional que ministra aulas, transmitindo conhecimento e cultura, independentemente 

da instituição de ensino ser ou não integrante do sistema brasileiro de ensino.  

No entanto, a habilitação legal é o requisito mais importante para o trabalhador 

poder ser considerado professor e estar protegido pelas normas especiais previstas na 

Consolidação. O jurista Sérgio Pinto Martins afirma que aquele que trabalha como 

professor, sem, contudo, possuir habilitação legal, é um trabalhador comum, não estando 

protegido, portanto, pelas normas especiais dos profissionais que exercem a função de 

magistério (2003, p. 267). O mesmo autor expõe que a ausência de registro no Ministério 

da Educação não tem sido empecilho, na Justiça do Trabalho, para se reconhecer ao 

trabalhador os mesmos direitos do professor registrado no citado Ministério. Para Sérgio 

Pinto Martins, o empregado que exerce a atividade de professor, “ainda que não tenha sido 

registrado no Ministério da Educação, deve ser considerado professor. O empregador foi 

beneficiado de sua prestação de serviços, não podendo o empregado ser prejudicado” 

(2003, p. 267). Há decisões, entretanto, que apenas consideram professor o empregado que 

trabalha em instituição de ensino e apresenta os dois requisitos indicados. 

Como preleciona Gérson Marques (2008: 38) 

 

Para o Direito do Trabalho, portanto, não interessa a natureza do estabelecimento 

onde o professor lecione, seja escola integrante do sistema educacional, sejam as 

aulas ministradas em “cursos livres” ou em qualquer empresa que explore a 

atividade regular de transmissão de conhecimento, por meio do professor. A 

conceituação trabalhista, deste modo, é mais ampla do que a tipificada pelo MEC. 

Assim, se o exercício irregular da profissão pode sofrer conseqüências no campo do 

sistema educacional, no Direito do Trabalho há de ter a devida proteção, a fim de 

não penalizar o profissional e, simplesmente, justificar a prática empresarial. 

 

Na mesma tese argumentativa, o ilustre professor José Sady (1996: 25) manifesta 

que 

 

O professor tem direito à tutela especial que a lei lhe confere, não pelo fato de 

trabalhar num estabelecimento de ensino, mas pelo fato de trabalhar como professor. 

Assim, numa fábrica ou numa faculdade, se a sua atividade for o magistério, ele será 

considerado professor e terá direito às vantagens daí decorrentes. 
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 Contudo, na seara celetista, apenas encontra-se regulamentada as normas relativas à 

proteção do docente enquanto empregado, ou seja, enquanto “prestar serviços de natureza 

não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário” (art. 3º da CLT). 

Desta feita, necessário que o professor realize sua labuta de forma habitual, intuitu 

personae, mediante uma contraprestação (remuneração) e sob as determinações e 

dependência jurídica do empregador para que se caracterize a relação empregatícia e, por 

conseqüência, possibilite a aplicabilidade das normas previstas na CLT.  

Ressalta-se que, juntamente com professores que mantém vínculo empregatício, 

inúmeras vezes a escola apresenta profissionais autônomos, isto é, sem qualquer vínculo 

empregatício. Geralmente estes trabalhadores são convidados a ministrar algumas aulas 

esporadicamente. A estes, diferentemente dos primeiros, aplicam-se as leis provenientes de 

outros ramos do direito (normalmente o Código Civil) por se tratar de simples prestação de 

serviço. 

A CLT também não tem aplicabilidade aos professores do setor público quando 

contratados sob o regime estatutário. Estes docentes encontram-se sob a égide do Estatuto 

dos Servidores Públicos Civis da respectiva Administração Pública e, neste caso, seus 

direitos serão apenas os previstos no respectivo estatuto do ente contratante, seja ele, 

federal, estadual ou municipal; isso não impede, todavia, a contratação destes profissionais 

pela Administração Pública sob o regime celetista. 

Conforme manifestou o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 

 A autonomia administrativa, prevista constitucionalmente, prevê a possibilidade de 

a Municipalidade criar, mediante lei, critérios para atribuição de aulas ao magistério 

municipal, inserindo novos parâmentros, ou criá-los, se inexistentes. Entretanto, 

contratando pelo regime celetista, equipara-se o Município ao empregador do 

Direito Privado, devendo ater-se aos ditames do art. 468, da CLT” (Tribunal 

Regional do Trabalho da 15ª Região. Recurso Ordinário nº 001055/2001. Relatora 

Vera Marta Publio Dias. Campinas, 04 de junho de 2001. Disponível em: 

http://www.tst.gov.br. Acesso em 09 de julho de 2017). 

 

Conclui-se, portanto, que a empregabilidade dos arts. 317 a 324 da CLT às relações 

jurídicas entre professor e instituição de ensino somente ocorrerá quando entre eles for estabelecido 

um vínculo empregatício, ainda que este se verifique no âmbito da Administração Pública.  

 

2.2. ARTS. 317 A 324 DA CLT: LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICÁVEL 

AO DOCENTE 

 

 Para melhor elucidação do tema proposto no respectivo trabalho, de intróito 

mister a transcrição dos artigos da CLT há serem analisados no presente estudo. 

http://www.tst.gov.br/
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Art. 317. O exercício remunerado do magistério, em estabelecimentos particulares 

de ensino, exigirá apenas habilitação legal e registro no Ministério da Educação. 

Art. 318. Num mesmo estabelecimento de ensino não poderá o professor dar, por 

dia, mais de 4 (quatro) aulas consecutivas, nem mais de 6 (seis), intercaladas. 

Art. 319. Aos professores é vedado, aos domingos, a regência de aulas e o trabalho 

em exames. 

Art. 320. A remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais, 

na conformidade dos horários. 

§ 1º. O pagamento far-se-á mensalmente, considerando-se para este efeito cada mês 

constituído de quatro semanas e meia. 

§ 2º. Vencido cada mês, será descontada, na remuneração dos professores, a 

importância correspondente ao número de aulas a que tiverem faltado. 

§ 3º. Não serão descontadas, no decurso de 9 (nove) dias, as faltas verificadas por 

motivo de gala ou de luto em conseqüências de falecimento do cônjuge, do pai ou 

mãe, ou de filho. 

Art. 321. Sempre que o estabelecimento de ensino tiver necessidade de aumentar o 

número de aulas marcado nos horários, remunerará o professor, findo cada mês, com 

uma importância correspondente ao número de aulas excedentes. 

Art. 322. No período de exames e no de férias escolares, é assegurado aos 

professores o pagamento, na mesma periodicidade contratual, da remuneração por 

eles percebida, na conformidade dos horários, durante o período de aulas. 

§ 1º. Não se exigirá dos professores, no período de exames, a prestação de mais de 8 

(oito) horas de trabalho diário, salvo mediante o pagamento complementar de cada 

hora excedente pelo preço correspondente ao de uma aula. 

§ 2º. No período de férias, não se poderá exigir dos professores outro serviço senão 

o relacionado com a realização de exames. 

§ 3º. Na hipótese de dispensa sem justa causa, ao término do ano letivo ou no curso 

das férias escolares, é assegurado ao professor o pagamento a que se refere o caput 

deste artigo. 

Art. 323. Não será permitido o funcionamento do estabelecimento particular de 

ensino que não remunere condignamente os seus professores, ou não lhes pague 

pontualmente a remuneração de cada mês. 

Parágrafo único. Compete ao Ministério da Educação e Saúde fixar os critérios para 

a determinação da condigna remuneração devida aos professores bem como 

assegurar a execução do preceito estabelecido no presente artigo. 

Art. 324. Revogado pela L. n. 7.855, de 24.10.89, DOU de 25.10.89, LTr 53/1418. 

 

2.3. CLT, ART. 317: O PROFESSOR E OS ESTABELECIMENTOS 

PRIVADOS DE ENSINO 

 

Em sua redação original, o art. 317 da CLT preconizava a necessidade do registro 

do docente na Delegacia Regional do Trabalho para o exercício do magistério em 

estabelecimentos particulares de ensino, independentemente de se tratar ou não de ensino 

superior. A partir da Lei nº 7.855/1989, referido dispositivo legal ganhou nova redação e 

passou a exigir apenas habilitação legal e registro no Ministério da Educação. Contudo, a 

legislação celetista Pátria não mais condiciona o exercício da docência no ensino superior 

ao preenchimento de referidos requisitos, reconhecendo ao docente, registrado ou não, os 

mesmos direitos trabalhistas.   

Conforme expõe Sérgio Pinto Martins (2003: 267), o empregado que exerce a 

atividade de docente, “ainda que não tenha sido registro no Ministério da Educação, deve 
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ser considerado professor; o empregador foi beneficiado de sua prestação de serviços, não 

podendo o empregado ser prejudicado”. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região já se manifestou neste sentido 

“PROFESSOR. FALTA DE HABILITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. O fato de ser a 

reclamante mera estudante de Magistério não lhe retira o direito às normas coletivas 

da categoria dos professores se restou incontroverso nos autos que exercia a função 

de professora, face às características do contrato-realidade que rege o conceito 

celetista da relação de emprego” (Recurso Ordinário n. 02970112617/1997. Relator 

Gualdo Fórmica. São Paulo, 02 de fevereiro de 1998. Disponível em: 

http://www.tst.gov.br. Acesso em 16 de julho de 2009). 

 

Hodiernamente, prevalece o Dec. 5.776/2006 o qual dispõe que “o exercício de 

atividade docente na educação superior não se sujeita à inscrição do professor em órgão de 

regulamentação profissional”. 

Por sua vez, o Ministério da Educação, através da Portaria 327/2005, criou o CND 

– Cadastro Nacional de Docentes, impondo às Instituições de Ensino Superior o cadastro 

dos seus professores, conforme prescreve o art. 1º, “fica instituído, no âmbito do Ministério 

da Educação – MEC, o Cadastro Nacional de Docentes, sistema informatizado de dados e 

informações relativas aos docentes dos cursos ministrados pelas Instituições de Educação 

Superior – IES do País”. 

Gérson Marques (2008: 175), em texto de excelente lavra, comenta que 

Esta exigência, contudo, destina-se à IES, e não diretamente ao professor, o 

qual não sofre nenhuma sanção nem encontra nenhum impedimento ao 

magistério se não fizer o seu cadastro. Há, claro, uma conveniência 

potencializada, pois as IES exigirão que os docentes possuam tal cadastro, 

para elas não se prejudicarem. O CND acarretará facilidade no cruzamento de 

dados pelo MEC, o que será importante para a constatação da carga horária 

do professor nas Instituições a que ele pertence e de outros dados pessoais. 

Um dos objetivos é evitar que os professores sejam fictícios ou que 

“emprestem” seus nomes a várias IES, simultaneamente. 

 

Registre que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) 

exige formação específica para o exercício da docência de conformidade com o grau de 

ensino, as disciplinas e os cursos a serem ministrados. Desta forma, o art. 62 de referido 

diploma legal estabelece que 

 A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

 

2.4. CLT, ART. 318: JORNADA DE TRABALHO 

http://www.tst.gov.br/
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De acordo com o art. 318 da CLT, diariamente, ao professor é permitido, em um 

mesmo estabelecimento de ensino, ministrar quatro aulas consecutivas (ou seja, no mesmo 

turno) ou seis intercaladas (em turnos distintos).  

O desgaste físico que referido ofício ocasiona ao docente, máxime em suas cordas 

vocais, e a necessidade de preservação de sua saúde justificam tal prescrição. Ademais, 

conforme preleciona Gabriel Saad (2007: 361), “a fadiga física e mental desses 

profissionais acarreta a perda de qualidade do ensino que ministram o que prejudica 

interesses fundamentais da coletividade”. Ademais, em justificativa à jornada de quatro 

aulas consecutivas ou seis intercaladas, o jurista Russomano, conforme mencionado por 

José Sady (1996: 39), menciona 

 

O trabalho do mestre é silencioso em dois sentidos: os brilhos recaem mais sobre o 

aluno do que sobre o professor; a aula, que ele expõe em poucos minutos, esconde 

atrás de si a meditação de muitas horas, os ensinamentos colhidos através de muitos 

anos e a preparação indispensável da matéria lecionada. De modo que, na verdade, 

quatro ou seis horas representam, mesmo para os professores experimentados e 

profundo conhecedores da matéria que lecionam grande esforço mental e, no 

mínimo, mais algumas horas de estudo preparatórias. 

 

Contudo, o artigo em comento não proibiu que o docente lecionasse em várias 

Instituições de Ensino. Novamente o ilustre Gabriel Saad (2007:362), com toda 

propriedade manifesta que “a norma, infelizmente, autoriza o professor a dar aulas em 

mais de uma escola e, assim, ao fim do dia terá atingido tal grau de exaustão que não lhe 

sobrará tempo para se auto-aperfeiçoar mediante novas leituras e novas pesquisas”. 

O professor, por outro lado, poderá desempenhar dentro da escola, outras funções 

ou ofícios direcionados à administração escolar, à extensão e à pesquisa, pois, estas 

atividades não se encontram delimitadas pelo artigo em exame. 

Por derradeiro, urge salientar que ao professor será devido o adicional do trabalho 

extraordinário (CF/88, art. 7º, XVI) quando sua jornada de trabalho ultrapassar aos limites 

legais. Este é o entendimento pacificado pelo TST 

PROFESSOR. REMUNERAÇÃO DAS AULAS EXCEDENTES. APLICAÇÃO 

DO ART. 7º, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Havendo 

descumprimento da jornada consignada pela Lei Consolidada, deve o empregador 

sujeitar-se ao pagamento do adicional pelo trabalho suplementar. Entendimento 

contrário, tornaria letra morta o contexto legal pertinente à matéria em epígrafe, 

porquanto a remuneração do trabalho extraordinário de forma superior ao norma 

virá exatamente desestimular a prática reiterada de exigir do professor a prestação de 

serviços além do limite fixado (TST, SBDI1, E-RR 301.522/96.0, in DJU de 3.3.00, 

p. 29 Disponível em: http://www.tst.gov.br. Acesso em 09 de julho de 2017). 

http://www.tst.gov.br/
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2.5. CLT, ART. 319: REPOUSO SEMANAL 

A Carta Magna, em seu art. 7º, XV, assegura a todos os trabalhadores repouso semanal 

remunerado, preferencialmente aos domingos. Seguindo a mesma prescrição constitucional, o art. 

67 da CLT determinada que o descanso semanal tenha duração de vinte quatro horas e deverá 

coincidir com o domingo.  

Ressalta-se que, conforme determinação do art. 6º da Lei 605/1949,  

“não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o 

empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo 

integralmente o seu horário de trabalho”. Por outro lado, a Súmula 146-TST 

aduz que “o trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, 

deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso 

semanal”. 

 

Ao docente, como não poderia ser diferente, também é garantido o repouso semanal 

remunerado. Contudo, segundo o art. 319 da CLT, “aos professores é vedado, aos 

domingos, a regência de aulas e o trabalho em exames”. Aqui, diferentemente do 

preconizado no artigo constitucional supracitado, o repouso semanal aos domingos não tem 

caráter preferencial e sim, obrigatório.  

O insigne doutrinador Russomano (1990: 298), em comentário a este dispositivo 

legal, esclarece que “o repouso hebdomadário recai, forçosa e integralmente, em 

domingo”, isto porque o trabalho semanal do docente “exclui, sem qualquer exceção, a 

possibilidade de serviço em domingo”. Assim, é proibido o exercício do magistério aos 

domingos; mas, se porventura realizado, o professor faz jus ao pagamento em dobro pelo 

serviço prestado, não se cogitando, dado a particularidade do ofício do magistério, em 

compensar o domingo trabalhado com outras aulas que o docente deverá ministrar ao 

longo da semana. 

Ademais, a lei não condiciona o repouso aos domingos ao comparecimento integral 

do docente durante a semana, como exigido dos outros trabalhadores em geral (de acordo 

com o art. 6º da Lei 605/49, alhures citado), pois, conforme art. 320, § 2º da CLT, “vencido 

cada mês, será descontada, na remuneração dos professores, a importância correspondente 

ao número de aulas a que tiverem faltado”.  

 

2.6. CLT, ART. 320: REMUNERAÇÃO E AUSÊNCIAS JUSTIFICAVÉIS AO 

TRABALHO 
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 Quanto à remuneração, esta deverá ser paga mensalmente (art. 320, § 1º), de acordo 

com o número de aulas ministradas semanalmente pelo docente (art. 320, caput), 

descontadas as faltas injustificáveis ocorridas neste período (art. 320, § 2º). Considera-se o 

mês do docente constituído de quatro semanas e meia (art. 320, § 1º). 

Como direito previsto desde a Lei nº 605/49 e constitucionalmente garantido a 

todos os trabalhadores (art. 7º XV, CF/88), o professor também faz jus ao repouso semanal 

remunerado. Assim, ao salário mensal do docente, deve-se acrescer, a título de 

remuneração do repouso semanal, o valor 1/6, pois, este não encontra incluído no 

pagamento mensal de quatro semanas e meia. 

Neste sentido prescreve a Súmula 351 TST, in verbis 

Professor. Repouso semanal remunerado. Art. 7º, § 2º, da Lei n. 605, de 5.1.1949 e 

art. 320 da CLT – O professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem 

direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-

se para esse fim o mês de quatro semanas e meia. 

 

Tema controverso no que se refere à remuneração do docente é quanto à 

diminuição no número de horas-aulas com a consequente redução salarial. Conforme 

previsão constitucional a irredutibilidade salarial é garantia que alcança todos os 

empregados (CF/88, art. 7º, VI). Contudo, dado as peculiaridades de envolvem o exercício 

da docência, a irredutibilidade salarial, neste caso, envolve a não redução do valor do 

salário-aula e não da carga horária do professor.  Assim, quando o docente é contratado por 

hora-aula (nos termos do caput do art. 320, CLT), é possível, concomitantemente à 

diminuição do número de alunos matriculados no estabelecimento de ensino, a diminuição 

da carga horária do professor, sem ofensa ao preceito constitucional alhures citado. 

O autor Emílio Gonçalves (1985: 23) trata com esmero o assunto, asseverando que 

O professor é contratado para ministrar determinado número de aulas semanais, as 

quais são distribuídas pelo horário escolar, de acordo com o que estabelece a 

legislação de ensino. 

Entretanto, o número de aulas semanais resultantes desse ajuste inicial pode variar, 

para mais ou para menos, de um ano letivo para outro, ou de um semestre letivo para 

outro (no caso dos cursos semestrados), em decorrência da oscilação do número de 

alunos, provocando o aumento ou diminuição de turmas e, conseqüêntemente, do 

número de aulas. O fato é normal nos estabelecimentos de ensino. É da própria 

natureza da atividade escolar a oscilação do número de alunos, de um período letivo 

para outro. O estabelecimento de ensino não está obrigado a garantir ao professor 

número obrigatório de aulas, o que implicaria, no caso de diminuição de turmas, no 

pagamento de aulas não dadas pelo professor. Tal situação atenta contra a própria 

natureza do salário, que é contraprestação do trabalho (...). 

Nestas condições, recebendo o professor a remuneração por aulas, as variações 

salariais, de um período pra outro, quando decorrentes da osilação natural do 

número de turmas, em face da quantidade menor de alunos matriculados, no caso de 
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diminuição do número de aulas não configura redução salarial. Esta só ocorrerá se 

houver diminuição do valor do salário-aula.  

 

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região segue o mesmo entendimento do 

TST, ou seja, mantido o valor da hora aula, não há que se falar em alteração contratual, 

como explícito na decisão a seguir 

PROFESSOR. CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO. INTANGIBILIDADE 

SALARIAL. CONVENÇÕES COLETIVAS. A intangibilidade salarial constitui um 

dos mais importantes princípios atinentes à esfera juslaboral, encontrando sede 

constitucional no inciso VI do artigo 7º, que assegura a “irredutibilidade do salário, 

salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo”. No âmbito da CLT, a 

impossibilidade de alteração contratual no que se refere ao valor dos salários tem 

amparo na regra feral inscrita no artigo 468, que preceitua só ser “(...) lícita a 

alteração das respectivas condições, por mútuo consentimento e, ainda assim, desde 

que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado (...)”. Na 

hipótese específica da categoria dos professores, conforme explanação da ilustre 

Juíza Alice Monteiro de Barros (in Contratos e Regulamentações Especiais de 

Trabalho, 2a. ed., 2002, LTr), a doutrina se divide ao examinar o problema relativo à 

redução do número de aulas a ser ministradas, quando o valor dos salários é 

calculado com base neste parâmetro. Enquanto alguns entendem que se trata de 

alteração lesiva, ensejadora, inclusive, de rescisão indireta do contrato, outros, se 

posicionam no sentido de que não constitui obrigação da instituição de ensino 

garantir ao professor número fixo de aulas, não se lhe podendo impor o pagamento 

de classes não ministradas. A jurisprudência do colendo TST parece ter-se 

posicionado de acordo com a segunda opção, como demonstra a redação da 

Orientação Jurisprudencial nº 244 de sua SDI-1. Não se nega, por outro lado, que os 

próprios acordos ou convenções coletivas da categoria (no caso, dos professores) 

possam reafirmar o princípio da irredutibilidade dos salários, condicionando a 

redução da carga horária à prévia homologação por parte do sindicato da categoria 

ou de outro órgão de classe, no intuito de resguardar a regularidade do procedimento 

e os interesses do empregado (Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Recurso 

Ordinário nº 00932-2004-049-03-00. Relator Juiz Bolívar Viegas Peixoto. Belo 

Horizonte, 16 de novembro de 2004. Disponível em: http://www.trt.gov.br. Acesso 

em 16 de julho de 2017).  

 

Em posição diametralmente oposta, há os que sustentam que, como em qualquer 

atividade empresarial, a atividade educacional envolve riscos de insucessos e de crises que 

não podem ser repartidos com os empregados, in casu, com os docentes, sob pena da 

redução salarial infringir dispositivos da Lei Fundamental e da CLT. Defensor deste 

posicionamento, José Sady (1996: 67) esclarece que se “o lucro não é dividido com o 

empregado, também o prejuízo pertence exclusivamente ao patrão, como reza o art. 2º da 

CLT”. 

Contudo, o colendo TST já pacificou o entendimento quanto à inalterabilidade 

contratual quando a redução de aulas for proveniente da redução do número de alunos, in 

verbis: 

PROFESSOR. REDUÇÃO CARGA HORÁRIA. POSSIBILIDADE. 

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N. 244/SBDI-1. Interpretando o artigo 320 

http://www.trt.gov.br/
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da CLT, esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de que a redução da carga 

horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não constitui 

alteração contratual, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula 

(Orientação Jurisprudencial n. 244/SBDI-1). Uma vez consignada nos autos a 

evasão do número de alunos e a manutenção do valor da hora-aula, deve ser 

restabelecida a r. sentença que julgou improcedente a Reclamação Trabalhista. 

Recurso conhecido e provido (TST, T3, RR-785.300/2001.7, DJ 8.10.04 Disponível 

em: http://www.tst.gov.br. Acesso em 16 de julho de 2017). 

 

Conclui-se, portanto, ser incabível ao estabelecimento de ensino diminuir a carga 

horária do docente, com a redução proporcional da remuneração percebida, por outro 

motivo que não seja a redução do número de alunos. Ademais, se o docente for contratado 

por salário fixo (e não por hora-aula), em nenhuma hipótese é concebível a redução 

salarial, salvo quando disposto em convenção ou acordo coletivo, conforme prescreve o 

art. 7º, VI, da Carta Magna. 

Determina, ainda, o § 3º do art. 320, da CLT, as licenças e ausências ao trabalho 

que são consideradas de natureza legal, ou seja, autorizadas pela lei e, portanto, não 

descontadas da remuneração mensal do docente.  

De acordo com referido preceito legal, o professor poderá deixar de comparecer ao 

trabalho, sem sofrer qualquer desconto salarial, “no decurso de 9 (nove) dias, as faltas 

verificadas por motivo de gala ou de luto em conseqüência de falecimento do cônjuge, do 

pai ou mãe, ou de filho”.  

Urge esclarecer que o art. 473, da CLT, determina o prazo de dois e três dias para 

as ausências em razão do falecimento de parente (chamada “licença nojo”) e decorrente de 

casamento (chamada “licença gala”), respectivamente. Contudo, como há norma especial 

que disciplina os direitos dos docentes (CLT, art. 320, § 3º), esta prevalece sobre a norma 

geral aplicável a todos os empregados (CLT, art. 473, incisos I e II). Assim, aos 

professores é concedido o prazo de nove dias tanto para licença nojo como para a licença 

gala. Entretanto, na prática, as Instituições de Ensino aplicam, na maioria das vezes, o 

prazo reduzido do art. 473 da CLT. Gérson Marques (2008: 192) explica que “as alterações 

sentimentais oriundas destes fatos afetam muito mais a lida com o público e comprometem 

a preparação para as atividades escolares do que em outras atividades, justificando assim, a 

diferença feita pelo legislador”. 

Acrescente-se às faltas permissivas do §3º do art. 320 da CLT, às demais previstas 

no art. 473, do mesmo códex, aplicáveis aos empregados em geral e evidentemente 

extensivas aos professores. Assim, são justificáveis as ausências do docente: 

http://www.tst.gov.br/
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 Por cinco dias de licença paternidade; 

 Por um dia, em cada doze meses de trabalho, em caso de doação voluntária de 

sangue; 

 Por até dois dias para o fim de se alistar eleitor; 

 Nos dias em que estiver realizando provas de exame de vestibular para ingresso 

em estabelecimento de ensino superior; 

 Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo; 

 Pelo tempo que se fizer necessário quando, na qualidade de representante sindical, 

estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil 

seja membro. 

 

2.7. CLT, ART. 321: AUMENTO NO NÚMERO DE AULAS 

Faculta a lei à majoração do número de aulas dadas pelo docente, sempre que o 

estabelecimento de ensino julgar necessário. A este acréscimo nas aulas ministradas pelo 

professor corresponderá um aumento proporcional na remuneração mensal devida ao 

profissional.  

Conforme Gérson Marques (2008: 190) 

Obviamente, estas aulas, embora prestadas excepcionalmente, constituirão base de 

cálculo para o cômputo das horas que integram o tempo integral ou o tempo parcial, 

gerando o natural efeito de incidir o percentual respectivo sobre o somatório de 

todas as aulas ministradas. Se o acréscimo das aulas for apenas passageiro, haverá a 

sua repercussão somente durante o mês da referência, no qual forem prestadas. 

 

Oportunas são as palavras de Eduardo Saad (2007: 362) ao mencionar que 

O artigo não autoriza o estabelecimento a prorrogar a jornada máxima de 4 horas 

estabelecida no art. 318. Autoriza, isto sim, o empregador que, habitualmente 

permite ao professor dar diariamente menos de quatro aulas, a exigir até aquele 

duração máxima.  

(...)  

Se forem exigidas aulas extraordinárias do professor contratado para dar, por dia, 4 

aulas consecutivas ou 6 intercaladas estar-se-á infringindo a lei. 

   

2.8. CLT, ART. 322: FÉRIAS 

Inicialmente, é necessário distinguir as férias escolares (ou “recessos” escolares) 

das férias trabalhistas. Aquelas correspondem ao período de suspensão natural das 

atividades letivas dos estabelecimentos de ensino e a estes dizem respeito; estas são direito 

fundamental social dos trabalhadores em geral, incluindo os professores (CF/88, art. 7º, 

XVII). As férias trabalhistas são devidas após um ano de vigência do contrato de trabalho, 

enquanto que as férias escolares em razão da interrupção ou final do ano letivo.  

Esclarece o doutrinador José Sady (1996: 74) 

As férias escolares constituem interrupção da atividade da empresa, gerada por 

peculiaridade do ramo de negócio, enquanto as férias dos professores constituem o 

descanso atribuído pela Carta Magna a todos os celetistas, não se confundido tais 

fenômenos. Ambos os períodos costumam coincidir no tempo, vez que não teria 
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sentido, existindo as férias escolares, o estabelecimento conceder férias a seus 

empregados durante o período de aulas. 

 

Conforme determinação do caput do art. 322 da CLT, o docente faz jus ao 

pagamento integral de sua remuneração seja no período de férias (aqui se referindo aos 

recessos escolares), seja no período de exames. Assim, “no período de exame e no de 

férias, escolares, é assegurado aos professores o pagamento, na mesma periodicidade 

contratual da remuneração por eles percebida, na conformidade dos horários, durante o 

período de aulas”. 

A época de exame corresponde à chamada “semana de provas”, quando as 

Instituições de Ensino aplicam avaliações e, geralmente, suspendem as aulas durante sua 

realização. 

O § 1º, do artigo sob exame, prescreve inexequibilidade de jornada de trabalho 

superior a oito horas diárias durante o período de exames escolares, ressalvando a 

possibilidade de execução de horas suplementares mediante pagamento correspondente ao 

de uma aula. Entende-se, pois, que o legislador considerou as horas trabalhadas durante o 

exame escolar como administrativas.  

Oportuna a referência ao tema de Gérson Marques (2008: 194) 

 Entretanto, a redação merece parcial atualização. Nos exames escolares, podem ser 

exigidas horas administrativas do professor (daí a referência a 8h/dia, em vez de 4 

horas consecutivas ou 6 intercaladas). Ora, o que passar das 8 horas deve ser 

remunerado com o acréscimo de 50%, pois caracterizada estará a hora extra. Não 

basta, portanto, remunerar o excedente à razão de uma aula simples, pois isto 

colocaria o professor em situação de desigualdade com os demais trabalhadores. 

Cabível, então, a aplicação da CF e o emprego, por analogia juris, da OJ-206/SBDI-

1-TST: “Excedida a jornada máxima (art. 318, da CLT), as horas excedentes devem 

ser remuneradas com o adicional de, no mínimo, 50% (art. 7º, XVI, CF/1988)”. 

 

Consoante § 2º do artigo em comento, durante o período de férias escolares “não se 

poderá exigir dos professores outro serviço senão o relacionado com a realização de 

exames”.  

Como mencionado alhures, durante o período de recesso escolar, o professor fica à 

disposição do empregador. Contudo, diante da restrição legal, somente é exigível do 

docente, neste interregno, serviços relacionados com a realização de exames. Assim, a 

título exemplificativo, é passível sua convocação para colaborar na aplicação, correção e 

revisão de avaliações.  Fica caracterizada falta disciplinar passível de punição, a recusa do 

docente ao cumprimento de referidas atividades, que, dependendo da gravidade, da 
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reiteração ou do prejuízo causado à Instituição de Ensino, poderá ensejar sua demissão por 

justa causa. 

Quanto às férias trabalhistas, de acordo com a art. 129 da CLT, “todo empregado 

terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração”. 

Ademais, o inciso XVII do art. 7º da Carta Política, assegura aos trabalhadores um 

acréscimo de ⅓ (um terço) do salário normal à remuneração das férias anuais, direito este 

extensivo aos docentes. 

Eduardo Saad (2008: 191), comentando o art. 129 da CLT, salienta que 

As férias escolares, para o professor, não correspondem às férias de que trata o 

artigo em epígrafe. Naquelas, as primeiras, tem ele de prestar serviços a seu 

empregador, embora em menor escala. É curial que o empregado, inclusive o 

professor, só está realmente no gozo de férias quando se desliga do serviço, por 

tempo predeterminado em lei, ficando desobrigado de qualquer trabalho. Só assim – 

repetimos – estará de férias, pois estará em repouso.  

(...) 

É fora de dúvida que, com arrimo no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, 

esses professores têm direito a 1/3 a mais de sua remuneração normal. 

 

Assim, no que se refere ao gozo das férias trabalhistas, o docente como todo 

empregado fica desobrigado da realização de todo e qualquer trabalho. Para a autora Alice 

Monteiro de Barros (2001: 311), “nenhum serviço lhe poderá ser exigido, nem mesmo 

relacionado com os exames, pois essas férias destinam-se à recuperação física do 

professor”. 

Como prescreve o caput do art. 130 da CLT, “após cada período de 12 (doze) 

meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias”, se referindo 

ao período aquisitivo das férias trabalhistas. Após este período, o empregador concederá as 

férias “nos 12 (doze) meses subseqüentes à data em que o empregado tiver adquirido o 

direito” (art. 134, caput, da CLT). Aqui, a referência é quanto ao período concessivo 

daquelas. A título de repreensão, o caput do art. 137 do mesmo diploma legal, estabelece 

que “sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o 

empregador pagará em dobro a respectiva remuneração”. 

Quanto às férias escolares, não há que se falar em período aquisitivo, tendo o 

professor ainda que contratado no mês de janeiro, o direito aos recessos escolares nos 

meses de julho, dezembro e janeiro. 

O caput do art. 136 da CLT estabelece que “a época da concessão das férias será a 

que melhor consulte os interesses do empregador”. Desta forma, visto as particularidades 
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que envolvem o exercício da docência, as férias trabalhistas invariavelmente coincidem 

com um dos períodos de recesso escolar.  

Ademais, quanto ao abono de férias, ou seja, a possibilidade que a lei concede aos 

trabalhadores de venderem parte das férias trabalhistas, sua aplicabilidade aos docentes 

fica prejudicada devido, mais uma vez, as especificidades que revestem este ofício. 

Referido direito encontra-se previsto no art. 143, caput, da CLT, in verbis, “é facultado ao 

empregado converter ⅓ (um terço) do período de férias a que tiver direito em abono 

pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes”. 

Como esclarece Valentin Carrion (2007: 239), “as circunstâncias próprias do 

professor obstam a que transacione uma parte de suas férias (art. 143), pela 

impossibilidade do trabalho de professor durante o recesso escolar, que é a época em que 

as goza”. 

Com opinião diametralmente oposta, Gérson Marques (2008: 197) manifesta que 

 Discordando dessa opinião, não vejo nenhum obstáculo à sobredita 

venda, considerando que podem ocorrer aulas de reforço, disciplinas 

de férias, cursos rápidos (inclusive preparatórios a certames, como o 

da OAB), além de ser necessário o desempenho de certas tarefas, 

embora administrativas, na escola. A venda das férias não pode ser 

integral, mas a dos dez dias (abono) é permitida. 

  

Finalizando o art. 322, o § 3º determina que “na hipótese de dispensa sem justa 

causa, ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares, é assegurado ao professor 

o pagamento a que se refere o ‘caput’ deste artigo”. 

 

 A Súmula 10 TST também menciona que “é assegurado aos professores o 

pagamento dos salários no período de férias escolares. Se despedido sem justa causa ao 

terminar o ano letivo ou no curso dessas férias, faz jus aos referidos salários”. 

 Neste viés, esclarecedora novamente é a lição de Eduardo Saad (2008: 363)  

 Dispensa imotivado do professor, quando se acha em curso o ano letivo, obriga o 

empregador a pagar-lhe – além das indenizações legais – a remuneração do período 

das férias. Exige-se do aluno anuidade em cujo cálculo se prevê aquele pagamento. 

Teríamos a figura do enriquecimento ilícito, se recusado ao professor – in casu – o 

estipêndio relativo às férias escolares. De outro lado, assegura a lei ao professor o 

salário correspondente ao período em causa. É uma vantagem em que deixa de 

desfrutar em virtude de ato arbitrário do empregador.  
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Ressalta-se que estando o professor à disposição da Instituição de Ensino durante as 

férias escolares, nada obstaculiza a concessão do aviso prévio nesse lapso temporal.  

 

2.9. CLT, ART. 323: REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES 

 Em vigor, porém sem aplicação prática, o art. 323 da CLT prescreve as 

diretrizes quanto à remuneração dos docentes, atribuindo em seu parágrafo único, 

competência ao Ministério do Trabalho para “fixar os critérios para a determinação da 

remuneração condigna aos professores, bem como assegurar a eficácia desta norma”. 

 

 Contudo, como esclarece Eduardo Saad (2008: 363) 

 Praticamente nulo o alcance prático da regra encerrada no parágrafo único do 

artigo sob estudo. Se o Ministério da Educação utilizar o preceito, estará, em 

verdade, ofendendo o inciso IV do art. 7º da Constituição Federal que exige uma lei 

no estabelecimento do salário profissional. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a CLT tutele a profissão do docente, normatizando direitos específicos 

direcionados a estes profissionais, o professor, na grande maioria, sequer tem 

conhecimento destes preceitos. Para alcançar a valorização profissional tão almejada pelos 

professores, mister portanto, o prévio esclarecimento quanto aos seus direitos trabalhistas; 

a partir de então, conscientizar as instituições de ensino da importância e necessidade do 

cumprimento destes direitos. 

Este estudo permitiu inferir que embora a legislação trabalhista do Brasil tutele a 

profissão do docente, normatizando direitos específicos direcionados a estes profissionais, 

o professor, na grande maioria, sequer tem conhecimento destes preceitos e que para 

alcançar a valorização profissional tão almejada pelos professores, mister portanto, o 

prévio esclarecimento quanto aos seus direitos trabalhistas; a partir de então, conscientizar 

as instituições de ensino da importância e necessidade do cumprimento destes direitos por 

um lado e por outro, constitui tarefa árdua e constante que compete ao profissional da 

educação lutar incessantemente contra todos os desafios apresentados, certo que o silêncio 

significará pactuação com a fragilidade e precarização do sistema educacional brasileiro 

vivenciado. 

Tarefa árdua e constante, compete ao profissional da educação lutar 

incessantemente contra todos os desafios apresentados, certo que o silêncio significará 

pactuação com a fragilidade e precarização do sistema educacional brasileiro vivenciado. 



704 
 

 

4. REFERÊNCIAS  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado, 1988. 

CARVALHO, J. Mesquita de. Dicionário prático da língua nacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 

Globo, 1952. Verbete “professor”, p. 858. 

GONÇALVES, Emílio. Os professores e o direito do trabalho. São Paulo: RT, 1985 

HOUAISS, Antonio et alii. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora 

Objetiva, 200. Verbete “professor”, p. 2.306. 

LIMA, Francisco Gérson Marques de. O professor no direito brasileiro: orientações fundamentais 

de Direito do Trabalho. São Paulo: Método, 2008. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

RUSSOMANO, Mozart Victor. Comentários à CLT. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990.  

SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das Leis do Trabalho: comentada. 40 ed. atual. e. ver. e 

ampl. por José Eduardo Duarte Saad, Ana Maria Saad Castello Branco. São Paulo: LTr, 2007. 

SADY, João José. Direito do Trabalho do Professor. São Paulo: LTr, 1996. 

VADE MECUM, obra coletiva. Colaboradores Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz 

dos Santos Windt e Lívia Céspedes. 7 ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva: 2009. 

______. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>.  

______. Ministério da educação. Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. 

Banco de teses. Disponível em: 

<http://www.capes.gov.br/capes/portal/conteudo/10/Teses_Dissertacoes.htm>.  

KIMBROUGH. Ralph B. Princípios e métodos de administração escolar. São Paulo: Saraiva, 

1977. Tradução de Loyde Amália Faustini e Helena Maria Bicalho Behar. 

SÃO PAULO. Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região. Recurso ordinário n. 

02970188605/1997. Recorrente: Sandra Papesky Sabbag. Recorrida: Cia Saneamento Básico 

Estado São Paulo. Relatora Wilma Nogueira de Araujo Vaz da Silva. São Paulo, 11 de maio de 

1998. Disponível em: <http://www.tst.gov.br.  

______. Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região. Recurso ordinário n. 02970112617/1997. 

Recorrente: Eliana Cutolo. Recorrido: Centro Educacional Um Pedacinho do Céu Ltda. Relator 

Gualdo Fórmica. São Paulo, 02 de fevereiro de 1998. Disponível em: <http://www.tst.gov.br>.  

 



705 
 

JOVENS APRENDIZES: O QUE APRENDEM PARA SE TORNAR UM 

TRABALHADOR NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

Angelita de Oliveira Almeida
172

, UFT 

 

1 Introdução 

Este estudo é parte da pesquisa obtida para obtenção do título de mestre, no 

Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, no ano de 2011. Assim, tem por objetivo compreender ao longo deste trabalho o que 

faz com que os Jovens Aprendizes sejam ou não contratados (efetivados) pela empresa 

após concluírem seu processo de formação/qualificação profissional no Programa. Pois, o 

que se presencia no atual contexto da sociedade capitalista é o aumento gradativo da perda 

dos postos de trabalho pelos trabalhadores, em consequência da inserção das máquinas 

autorreguladas nos locais de trabalho, síndrome esta do desemprego estrutural que assola a 

sociedade, principalmente a partir do início dos anos de 1990, por causa da reestruturação 

produtiva e da flexibilização das relações de trabalho (Frigotto,1995). Portanto, o objeto de 

estudo é situado historicamente de acordo com os princípios e fundamentos do 

materialismo histórico dialético, levando em consideração a superestrutura do sistema 

capitalista e as condições com que a Educação Profissional foi sendo produzida e 

reproduzida para a classe trabalhadora. Priorizou-se uma abordagem qualitativa, utilizando, 

como instrumentos, entrevistas semiestruturadas, desenvolvidas em grupo com os jovens 

aprendizes. Foram realizadas entrevistas com onze jovens aprendizes, de ambos os sexos, 

de três empresas do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os dados foram 

analisados a partir da técnica da análise do discurso, fazendo surgir as categorias que foram 

trabalhadas a partir das temáticas discutidas. Ao analisar essa proposta de educação para o 

trabalho, foi possível compreender que essa formação posta pelo Estado para jovens, filhos 

da classe trabalhadora, está voltada para uma formação ideológica, tendo como mecanismo 

responsabilizar o próprio indivíduo pela sua inserção e/ou manutenção no mercado de 

trabalho. Nesse sentido, a educação se reduz em diplomas escolares para proporcionar a 

estes jovens condições para disputarem uma vaga de emprego na indústria do desemprego, 
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e, ao mesmo tempo, assegurar, por meio dessas estratégias, a manutenção do ideário 

neoliberal nas relações de produção e no mercado de trabalho. 

 

1.1 Objetivos 

Tem por objetivo compreender o que faz com que os Jovens Aprendizes sejam ou 

não contratados (efetivados) pela empresa após concluir suas atividades no Programa. 

Quais as condições necessárias para que a empresa continue com esse jovem, não mais 

como aprendiz, e sim como um trabalhador contratado (efetivado) por ela. Pois, de acordo 

com o Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, que regulamentou a Lei do Menor 

Aprendiz (Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000), esse Programa é por um período de 

tempo determinado, ou seja, no máximo dois anos. Assim, ao término do processo dessa 

aprendizagem esse jovem aprendiz tem que ser desligado da empresa ou ser contratado 

(efetivado) como funcionário dela. 

 

2- Referencial Teórico 

2.1- Caracterização do Programa do Jovem Aprendiz 

Este programa foi implementado em 2000, pela Lei nº 10.097/2000, porém como 

não teve sua execução controlada e se fez necessária à sua regulamentação em 2005, pelo 

Decreto nº 5.598. Ainda se encontra em execução, como um programa de formação 

técnico-profissional metódica determina que as empresas de médio e grande porte, devem 

contratar (empregar) jovens na condição de aprendizes.  

Para serem contemplados pelo proposto na lei, estes devem ter idade entre 14 e 24 

anos. De acordo com o art. 2º do Decreto nº 5.598/2005 determina que “o aprendiz é o 

maior de quatorze anos e menor de vinte e quatro anos que celebra contrato de 

aprendizagem, nos termos do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Esse 

Decreto ampliou a idade do aprendiz para a participação do Programa, uma vez que antes, 

pela Lei nº 10.097/2000, era considerado aprendiz o adolescente de quatorze a dezoito 

anos. Apresenta como pré-requisito que os candidatos ao trabalho, sob condição de 

aprendizagem, devem estar matriculados no Ensino Fundamental, Médio ou em um curso 

de formação técnica. Também, não podem ter tido nenhum tipo de registro em sua carteira 

de trabalho, ou seja, a participação nesse processo de aprendizagem deverá ser a sua 

primeira experiência profissional.   
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Por se tratar de um Programa de formação técnico-profissional, o art. 6º do Decreto 

nº 5.598/2005 define “por formação técnico-profissional metódica para os efeitos do 

contrato de aprendizagem as atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em 

tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho”. Ou seja, o 

processo educacional e metodológico é caracterizado concomitantemente entre atividades 

teóricas e práticas, dentro de um começo, meio e fim, visando à profissionalização do 

aprendiz, como um meio de proporcionar a sua continuidade no mercado de trabalho 

Ao ser contratado como aprendiz pela empresa, o jovem deve se comprometer com 

as atividades propostas pelo Programa, tanto participar das aulas teóricas, quanto cumprir 

seu horário de atividade prática estabelecido pela empresa contratante. A duração do 

trabalho do jovem aprendiz não poderá exceder a seis horas diárias, já computadas as horas 

teóricas das aulas e as atividades práticas desenvolvidas na empresa que o contratou, 

conforme os arts. 18º e 20º do Decreto nº 5.598/2005. Porém, o art. 18º, em seu § 1º 

menciona que: “o limite previsto no caput deste artigo poderá ser de até oito horas diárias 

para os aprendizes que já tenham concluído o ensino fundamental, se nelas forem 

computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica”. Assim, é celebrado um contrato 

especial de trabalho, entre a empresa contratante e o jovem aprendiz, e a este serão 

garantidos todos os direitos trabalhistas no que se referem ao trabalho do aprendiz, como 

vale-transporte, salário mínimo-hora (computadas as horas das aulas teóricas), descanso 

semanal remunerado e feriados, ter suas férias coincididas com as férias escolares (apenas 

para os menores de 18 anos), afastamento por ocasião de licença maternidade ou acidente 

de trabalho, e recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  

Os jovens que estudam pela manhã devem ter a parte teórica do Programa à tarde e 

a prática, à noite, ou parte prática à tarde e parte teórica à noite. No entanto, como a oferta 

de trabalho na empresa é geralmente nos períodos da manhã e tarde, a maioria dos 

aprendizes acaba sendo obrigada a estudar à noite. Diante disso, podemos observar que o 

jovem aprendiz desenvolve uma tripla jornada diária, ou seja, aula teórica do Programa de 

Aprendizagem, o trabalho na empresa e a frequência ao ensino regular.  

O jovem aprendiz participará do Programa por um período de no máximo dois 

anos, para aprender uma profissão e ter uma oportunidade de emprego e renda. As 

atividades práticas são exercidas dentro da empresa que contratou o jovem como aprendiz 

e a formação teórica fica sob a responsabilidade das instituições pertencentes ao Serviço 

Nacional de Aprendizagem, sendo estes o SENAI, SENAC, SENAR, SENAT e o Serviço 
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Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP); além das escolas técnicas 

federais de educação e ONGs, sendo que essas últimas devem estar devidamente 

registradas no Conselho Municipal de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, 

conforme prevê a legislação. Esse Programa é implementado pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego e compete às Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego a orientação e 

fiscalização dele nos estados. 

 

2.2- Estado, Formação/Qualificação Profissional, Trabalho 

Com relação a este tópico, iniciamos esta discussão sobre a formação profissional 

voltada para os jovens, pela atual conjuntura da sociedade capitalista, com a intenção de 

mostrarmos como o tratamento dado pelo Estado ao ensino profissional no final do século 

XX e início deste século XXI, sofreu as determinações do marco histórico do ideário 

neoliberal desta atual fase da sociedade capitalista, marcada pelo crescimento do setor de 

serviços e comércio na economia. A década de 1980 foi palco de significativas mudanças 

no sistema político brasileiro, em função da redemocratização do Estado em 1985. Isto 

porque saímos de um longo período de ditadura militar, centrado em um Estado autoritário, 

na coerção da ditadura pelas forças militares, cujas ações estavam voltadas para atender a 

burguesia industrial nacional e internacional para iniciarmos a construção de um Estado 

civil e democrático. 

Nos primeiros três anos do regime político democrático, foi promulgada em 1988, 

pelo Presidente da República, José Sarney, a Constituição Federal da República, e esta 

trouxe mudanças com relação à Educação, definindo-a como competência da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios de “proporcionar os meios de acesso à 

cultura, à educação e à ciência” (Constituição Federal de 1988, art.23, V). No Capítulo II, 

que trata Dos Direitos Sociais, o artigo 6º, assegura que “São direitos sociais, a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção a 

maternidade e a infância, a assistências aos desamparados, na forma desta Constituição”.  

Dois anos após a promulgação desta Constituição, foi também promulgado pelo 

Estado, em 1990, na gestão do Presidente da República Fernando Collor, o Estatuto da 

Criança e Adolescente (ECA). Este, além de garantir direitos e proteção aos jovens, tratou 

também da educação, em especial da educação profissional, conforme o título I, artigo 4º:  

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
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referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária (ECA, 1990, art. 4º).  

 

No que se refere à Educação, o Capítulo IV, artigo 53, deste Estatuto, assegura que 

“a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de 

sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho [...]”. No 

que se refere à idade para o trabalho, o Capítulo V, que trata do Direito à 

Profissionalização e à Proteção no Trabalho, art. 60, adverte que “É proibido qualquer 

trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. E que o 

trabalho dos jovens deveria ter um caráter educativo, conforme destacado no art.68, deste 

mesmo Capítulo, § 1º, que “entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que 

as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando 

prevalecem sobre o aspecto produtivo”.  

Assim sendo, percebemos a relevância com que o Estado tratou a Educação, a 

formação/qualificação profissional e os direitos e proteção dos jovens, enfatizados na 

Constituição Federal de 1988 e no ECA de 1990, ao tanto que o Programa do Jovem 

Aprendiz é resultado destas questões. No entanto, estas legislações ainda foram 

insuficientes para proporcionar uma educação pelo trabalho, para a vida, direcionada para 

o desenvolvimento de uma consciência crítica do educando. Isto, em função desta 

educação ser estruturada em conformidade com os interesses hegemônicos da classe 

burguesa detentora dos meios de produção e, portanto, submetida ao ideário neoliberal e a 

reestruturação produtiva. Assim, a formação profissional destes, foi sendo erigida de 

acordo com as novas relações de produção baseada no modelo toyotista, estando está em 

conformidade com o atual modelo produtivo do sistema capitalista. Com relação à 

hegemonia do capital, Frigotto (2006), destaca que: “A contradição fundamental capital-

trabalho, capitalista trabalhador assalariado é um “equilíbrio” que se situa além do alcance 

e do poder do Estado” (FRIGOTTO, 2006, p.21). Porém, não podemos deixar de 

considerar, que tanto a Constituição Federal, quanto o ECA, trouxeram contribuições 

importantes quanto aos direitos dos jovens, bem como às suas proteções no que se refere 

ao trabalho. Entretanto, a forma como esta formação/qualificação profissional vem sendo 

executada pelas instituições de ensino tem feito prevalecer uma formação que não 

contempla pedagógica e sistematicamente o desenvolvimento social do educando. Assim, a 

reduz a uma formação voltada exclusivamente para o aprendizado sobre como ser um 
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trabalhador multifuncional, flexível, com capacidade de se adaptar rapidamente a qualquer 

trabalho, devendo procurar sempre novos conhecimentos; características estas do modo de 

produção nesta fase globalizada da economia capitalista (Antunes, 2003). 

A predominância desses interesses burgueses, não é um fenômeno contemporâneo 

na atuação política e econômica do Estado, pois historicamente, este sempre atuou a favor 

da classe detentora dos meios de produção, ou seja, a favor do capital. E, de acordo com o 

movimento dialético descrito nos ensinamentos marxista: negação, conservação e 

ascensão, notamos que ainda não houve a completude deste movimento, pois o capitalismo 

nunca foi negado, estando sempre em processo de conservação, através de seu 

aprofundamento e sua reorganização, para o que a atuação política e econômica do Estado, 

favorece. Como a base ideológica que permeia a sociedade capitalista foi conservada, pois 

nada foi alterado na materialidade, o que se vem experimentando são mudanças nos meios 

e recursos empregados para a expansão do capital. 

Ideologicamente vem sendo caracterizada como uma nova sociedade, na qual as 

principais exigências para o trabalhador são o domínio da informação e do conhecimento. 

Duarte (2003) destaca que os fundamentos das reformas educacionais da década de 1990, 

se limitam a novas orientações educacionais fundamentadas no princípio liberal do 

aprender a aprender, que é apresentado como a nova exigência da chamada sociedade do 

conhecimento, ou sociedade das ilusões. Por isso, aprender a aprender é apresentado como 

um instrumento de competição para que o trabalhador consiga ou permaneça no seu posto 

de trabalho, ou seja, um meio para que esse trabalhador se perceba como incapaz e se 

dedique a adquirir conhecimentos que interessam ao mercado de trabalho, mas, justificado 

como condição para que possa competir com o desemprego. 

Assim a educação, em especial a educação profissional, passou a refletir esta 

tendência personalista, reduzindo-se a um instrumento pessoal para que o próprio 

indivíduo possa competir por um posto de trabalho. Mas, contraditoriamente, acaba por 

responsabilizar o trabalhador para que busque uma formação contínua, alegando, que se 

este não se mantiver atualizado sobre o que a sociedade do conhecimento exige, poderá 

não se manter no mercado de trabalho. Assim, o trabalhador é individualmente responsável 

pela sua própria demissão e as empresas são desresponsabilizadas pela formação 

profissional de seus empregados para que operem os seus instrumentos de produção.       

Entretanto, a formação para o trabalho com as novas tecnologias e equipamentos 

cada vez mais sofisticados tem se tornado objeto de negociação entre o capital e o Estado, 
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e de acordo com Neves (2007) “a política educacional neoliberal focaliza a ação direta do 

Estado [...] de sua participação nos programas de formação profissional [...]” (NEVES, 

2007, p.213).  

Compreendemos a atuação do Estado com relação aos programas de formação 

profissional, porém seu dever de legislar e oferecer a educação, não contempla a promoção 

do desenvolvimento da consciência individual e/ou de classe para os jovens. Além disto, os 

programas de formação profissional estão voltados para a preparação precoce para o 

trabalho, o que torna a formação, além de aligeirada e fragmentada, preleções ideológicas 

de que esta propiciará conhecimentos para que os jovens estejam aptos para ingressarem 

no mercado de trabalho. Sob tais condições, difunde-se o ideário neoliberal e dificulta-se a 

busca pela educação geral e sistemática que poderia ampliar as suas consciências sobre o 

trabalho social e suas relações com a sociedade e as suas vidas particulares. 

 

3-Procedimentos Metodológicos 

Dado aos aspectos mencionados, entendemos que tanto do ponto de vista teórico 

quanto metodológico necessitamos de um referencial que ofereça subsídios para pensar a 

sociedade e os meios de produção em sua totalidade, pela análise de suas contradições e 

historicidade. Para tanto, optamos pelos princípios e fundamentos das Teorias Sócio-

Históricas, que têm como pressuposto o materialismo histórico-dialético. De acordo com 

Krapivine (1986), esse método está vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e 

de vida, que considera as características específicas dos objetos, as suas conexões e 

relações internas, para cuja apreensão exige um conjunto de processos e operações que 

permitam o conhecimento teórico e prático da realidade. 

Procuraremos compreender os mecanismos que faz com que a formação 

profissional direcionada para os jovens se mostrem muito mais como difusores da 

ideologia que garante a reprodução das condições necessárias para manter a hegemonia da 

superestrutura da sociedade, ou seja, alimentar as condições infraestruturais do capital do 

que lhes oferecer processos educativos que os tornem sujeitos autônomos. Marx (1993), 

destaca que:  

[...] não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou 

representam, e tampouco dos homens pensados, imaginados e 

representados para, a partir daí chegar aos homens em carne e osso. 

Parte-se dos homens realmente ativos e, a partir de seu processo de vida 

real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos 

ecos desse processo de vida (MARX, 1993, p.37) 
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Por isso, o método de investigação parte da concepção da totalidade, que indica a 

ligação entre a base material de produção e a concepção de mundo e trabalho. Essa 

realidade social não pode ser fragmentada, pois ela é dinâmica, complexa, concreta e 

totalizante. Assim, pode-se dizer que a totalidade estruturada não é perfeita nem acabada; 

ela vai sendo construída em um processo que se apresenta como um movimento de espiral. 

De acordo com Kosik (1995), o materialismo histórico-dialético não pretende conhecer os 

aspectos totais da realidade, pois a totalidade aparece como categoria de análise do real, 

significando que “[...] conhecimento de fatos e conjunto de fatos vem a ser conhecimento 

do lugar que eles ocupam na totalidade do próprio real” (KOSIK, 1995, p. 41). 

Nessa proposição, ao se ter como fundamento a materialidade, a teoria é a forma de 

organização do conhecimento que nos permite vincular e relacionar as relações sociais de 

trabalho do indivíduo com as mediações do sistema sociometabólico de reprodução do 

capital, e o método indica como devemos compreender o que está por trás do fenômeno 

aparentemente manifestado nessas relações que estão sendo analisadas, pois, fenômeno e 

essência não se exprimem em tempo real. Sob certos aspectos, a essência se manifesta de 

forma parcial no fenômeno.  E este a esconde, ao mesmo tempo em que a indica de alguma 

maneira. 

Para verificar tais proposições com relação a contratação ou não do Jovem 

Aprendiz pela empresa após finalizar sua participação no Programa, analisamos, as 

condições que permitiram com que esse fenômeno se manifestasse na sociedade 

contemporânea, vincula à estruturação da nova ordem econômica caracterizada pela 

globalização econômica e pelo ideário neoliberal, como estratégia para assegurar 

historicamente a reprodução das relações sociais de trabalho para a classe trabalhadora 

continuar se mantendo subordinada à hegemonia da classe dominante. 

 Ressaltamos que a abordagem metodológica utilizada para o procedimento desta 

pesquisa empírica com os jovens aprendizes, que contribuíram com este estudo, foram os 

jovens que tiveram o SENAC/MS como entidade responsável por lhes oferecer a parte 

teórica da formação profissional, no período de 2007 a 2009 e, por consequência, são os 

que foram contratados pela empresa no período de 2008 a 2010, já que a duração dessa 

formação dada pelo Programa nessa instituição é de um ano. Assim, trabalhamos neste 

estudo com os jovens que já tinham concluído suas atividades no Programa e que, por sua 

vez, foram contratados/efetivados pela empresa na qual estavam como aprendizes. 
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Procuramos esses jovens por termos como objetivo compreender o que faz com que alguns 

deles sejam contratados pela empresa e outros não, quando ao término de sua participação 

no Programa do Jovem Aprendiz.  

Assim, realizamos a entrevista por intermédio de um grupo focal com onze jovens 

de três empresas distintas: em duas empresas tivemos a participação de oito jovens, ou 

seja, quatro jovens representando cada empresa, e da outra, três jovens, levando também 

em consideração a questão de gênero, no qual participaram quatro homens e sete mulheres. 

Ressaltamos que os jovens foram escolhidos pelo empresário no momento da entrevista, 

isto é, o empresário os chamavam e perguntavam se eles poderiam participar de uma 

entrevista para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Para realizar o 

grupo focal, tínhamos em mãos um roteiro de temáticas e questões semiestruturadas para 

que os jovens pudessem discutir e responder, deixando-os livres para colocarem o que eles 

sentiam vontade de falar com relação às temáticas e questões apresentadas, e  analisamos 

os dados coletados através dos discursos explicitados por esses jovens como instrumento 

de apreender o que manifestaram diante do contexto vivenciado por eles por meio das 

atividades teóricas e práticas que fazem parte do Programa do Jovem Aprendiz.  

No momento da realização dessa técnica foi assinado pelos entrevistados um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, garantindo a privacidade e a confidencialidade das 

informações coletadas para a análise e publicação final do resultado da entrevista. Serão 

utilizados a terminologia Aprendiz 1, Aprendiz 2, Aprendiz 3, sucessivamente, quando nos 

referirmos aos jovens, e nome fictício para designar as empresas: empresa Alfa, Beta e 

Gama.  

 

4-Resultado 

Nesta categoria buscaremos compreender, diante dos discursos explicitados pelos 

jovens, o que fez com que eles fossem contratados (efetivados) pela empresa após terminar 

sua participação no Programa e por que outros jovens do mesmo Programa não 

conseguiram ter esse mesmo sucesso. Assim, procuraremos compreender tais 

manifestações no contexto do ideário neoliberal, no qual introduz nesses indivíduos a 

própria responsabilidade para conseguir um posto de trabalho e nele se manter.  

Para tanto, ao questionarmos os jovens sobre o porquê de terem sido contratados 

pela empresa, percebemos que suas falas manifestavam em torno de suas próprias 

iniciativas e competências, conforme destacado pelos seguintes discursos:  
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Ah! Porque quando eu era menor aprendiz, eu procurei aprender tudo. 

Sempre quando eu tinha alguma dúvida e eu perguntava. Ih! Aprendi 

basicamente tudo e fazia tudo direitinho e era boa no que eu fazia, 

também. Eu sempre chegava pontual, tinha minhas obrigações e 

procurava fazer tudo certinho, entendeu? (Aprendiz 6 – empresa Beta).  

 

Pela minha dedicação, sempre pontual, quase não falto; meu 

desenvolvimento. Sempre tento, procuro, aprender um pouco mais do que 

eu já sei. Acho que eles viram que eu estava me esforçando ao máximo. 

Acho que esse é o motivo. (Aprendiz 7 – empresa Beta)  

 

Eu acho que a empresa chama com objetivo é, contratar, pra efetivar. Só 

não é efetivado quem não quer. Bom, acho que é que nem o colega falô: 

acho que tem o aprendiz... ele tem emprego, tem curso, mas assim, como 

ele é como pessoa, como funcionário, é assumi responsabilidade. 

(Aprendiz 10 – empresa Gama)  

 

Eu acho que fui contratada, primeiramente, porque as pessoas do meu 

setor gostaram do meu trabalho, né?! Eu me adaptei também. (Aprendiz 

11- empresa Gama)  

 

[...] aprendi a ter flexibilidade, bom relacionamento com as pessoas [...] 

se faltasse alguém eu podia substituir. Várias vezes eu fiquei sozinha no 

setor, trabalhando sozinha. Pela ética também, não chegar atrasada, 

responsabilidade, cumprir horário. Um bom relacionamento com seu 

pessoal, bem flexível ,né?! Porque hoje em dia, muitas pessoas não se dão 

bem profissionalmente com os colegas (aprendiz 2 – empresa Alfa).  

 

Tudo que eles me pediam, podia ser coisa mais boba eu fazia. Acho que 

foi isso. Que sempre que eles pediam alguma coisa, eu tava pronta pra 

ajudar. Principalmente pelo meu relacionamento com as pessoas do meu 

setor. Sempre foi muito bom, nunca tive problema nenhum, assim de 

briga, de cara feia, pela minha responsabilidade. Até pelos uniformes 

eram muito cobrado. Quando eu ganhei meu uniforme, eu sempre vinha 

de uniforme, sempre chegava no horário, sempre (Aprendiz 3 – empresa 

Alfa).  

 

[...] sempre que precisava de mim ali eu tava apta a ajudar. E a questão é 

de você ter conhecimento. Você tem que buscar conhecer o que os outros 

fazem, né?! Não só ficar ali fazendo o que faz, mas também procurar 

conhecer o setor. Eu nunca tive problema nenhum aqui dentro. É tudo 

que me pediam, eu fazia. Sempre tava ali, sempre prestativa. As vezes 

coisas, que não era assim, da minha função, eu fazia também. Sempre 

procurei ajudar da melhor maneira possível. Sempre sendo prestativa, 

sempre cheguei no horário, questão do uniforme também, sempre 

respeitei as regras (Aprendiz 4 – empresa Alfa).  

 

Ressaltamos que as categorias manifestadas praticamente por unanimidade em 

todos esses discursos se referem em: mostrar força de vontade, fazer o que lhe pedir 

(mesmo que não faça parte do seu processo de trabalho), ter pró-atividade, ter um 

excelente relacionamento interpessoal com os demais funcionários, conhecer o serviço dos 
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outros funcionários do setor em que trabalham, ter flexibilidade, ter responsabilidade, 

cumprir as normas da empresa (como não chegar atrasado, usar uniforme) e ter 

compromisso.  

Os jovens ressaltam ainda que o que o fez ser contratado, foi: “mostrar sua força de 

vontade, pró-atividade, conta muito. te passa uma demanda, se vai na hora tentar resolver 

de alguma forma, mesmo não sendo responsabilidade sua, você vai assumi isso aí” 

(Aprendiz 1- empresa Alfa). “No meu setor, eu acho que eu se destaquei em questão, no 

atendimento. Hoje em dia sou bem elogiado, não tenho reclamação a respeito de 

atendimento” (Aprendiz 8 – empresa Gama). Assim, concordamos com Leão (2003), 

quando nos apresenta que,  

[...] a educação produz os indivíduos apropriados para a sociedade 

capitalista ao conformar as suas subjetividades (traços de personalidade, 

atitudes, inclinações ideológicas, etc.); e fornecer um tipo parcial e 

adequado de conhecimentos. É a distribuição diferencial desses 

elementos entre as diferentes classes sociais que contribui para a divisão e 

reprodução social (LEÃO, 2003, p.54).  

 

Entendemos como a educação se manifesta na história de vida destes indivíduos, já 

que as atividades práticas do Programa fazem parte do processo de aprendizagem dos 

jovens, acaba por contribuir para formar estes jovens com atitudes e necessidades que o 

mercado impõe. Assim, concordamos com Cruz (1999) quando salienta que: 

O trabalho não implica uma atividade eminentemente técnica, mas as 

condições do sujeito que trabalha. Assim, no trabalho estão implícitas, 

além do produto trabalho, as reações subjetivas do trabalhador, sua 

capacidade de incorporação de novos conhecimentos, suas formas de 

relacionamento interpessoal, os motivos que o levaram a trabalhar. Todos 

esses elementos, embora se processem individualmente, estão submetidos 

às relações de trabalho que se estabelecem no cotidiano profissional e que 

repercutem na consciência do trabalhador. Nesse contexto, o tempo 

dispendido na empresa, as regras, as formas de controle, as relações de 

trocas sociais desenvolvidas, tudo isso acaba por vincular inteiramente o 

trabalhador à sua condição de trabalho (CRUZ, 1999, p.179-180).  
 

Com base no exposto pelo autor, presenciamos como essa exposição evidencia as 

atitudes que os jovens aprendizes tiveram nas suas relações de trabalho, sendo essas o 

instrumento que eles acreditam que os ajudaram a ter sucesso após concluírem sua 

participação no Programa, conforme manifestado por esse jovem: 

Não importa só sua atitude profissional, tem que saber trabalhar em 

equipe, [...] eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas coisas, né?! 

Não digo com tudo no setor [...]. Então eu acho que consegui trabalhar 
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muito bem na profissão. Se alguém for mandado embora, na falta de uma 

pessoa, se sentir útil. Porque na verdade, existe um ano de menor 

aprendiz. O certo é você criar estratégica dentro da empresa (Aprendiz 1 

– empresa Alfa).  

 

E ressaltam ainda que: “[...] não precisava de uma pessoa me ensinando, [...] eu já 

tava preparada pra começar. Com certeza” (Aprendiz 3 – empresa Alfa) e “[...] por eu ter 

pego, porque é muito detalhe. Então como eu já peguei, pra eles era muito mais fácil 

continuar comigo que já sabia, do que colocar um novo lá e ter que ensinar tudo de novo” 

(Aprendiz 3 – empresa Alfa). 

Por sua vez, ao questionarmos os jovens o porquê de compreenderem que os 

demais aprendizes não foram contratados pela empresa, obtivemos os seguintes 

pronunciamentos:   

[...] acho que o aprendiz não é contratado, era a falta de vontade do 

próprio aprendiz, que não tinha vontade de aprender. Muitas vezes 

abusava, né?! Tipo: saia pra beber suco 3 horas voltava as 4, ficava 

fumando em volta das dependências da empresa. Irresponsabilidade. A 

pessoa não tinha objetivo, não tinha uma meta pra alcançar na vida 

também. Pouco rendimento com o curso. Ou até mesmo quando chegam 

atrasado né?! Eles anotam lá, depois entram em contado com a empresa. 

Por disciplina, né?! Pontualidade. (Aprendiz 1 – empresa Alfa)  

 

Acho que força de vontade da pessoa. Porque vi aprendiz dentro de um 

ano que fica pegando atestado, alguma coisa, falta. A empresa não vai 

querê uma pessoa que fica doente todos os dias pra falta essa pessoa. 

(Aprendiz 9 – empresa Gama)  

 

Porque não tinham responsabilidades, não tinha consciência do que era a 

empresa, não sabia, não queria trabalhar. Igual a gente tava falando aqui, 

eu recebia meu salário, mas eu, saia, curtia a noite, enquanto eu tava no 

meu serviço eu era responsável pelo aquilo que eu tava fazendo, eu tinha 

obrigações né?! Tava trabalhando, não tava brincando. (Aprendiz 5 – 

empresa Beta)  

 

Acho que esses jovens que não foi efetivado pela empresa, por falta de 

maturidade. [...] não levam a sério o trabalho, não tem responsabilidade, 

não tem uma visão profissional. Tudo é brincadeira. É, não todos, mas eu 

acredito que a maioria. [...] não pensa muito, assim, no futuro, que pode 

não ter outra oportunidade. (Aprendiz 2 – empresa Alfa)  

 

O que atrapalha para o contrato, é também, o uso uniforme. Esse 

uniforme que a gente esta usando é somente pra sexta-feira. Quem tem o 

social, tem que vir com o social. E assim, tem coordenador que não cobra 

muito, mas outras pessoas da empresa fica te olhando, fica cuidando, e 

eles não tem conhecimento disso. Os chefes pode ser bonzinho, pode te 

levar numa boa, mas quando ele tá andando nos corredores, também eles 

cobram o uso do uniforme. [...] também tem os de 17 anos agora, e vai 
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fazer 18 só no meio do ano que vem. Então não tem como a empresa 

segurar todo esse tempo também.(Aprendiz 3 – empresa Alfa)  

 

É nítido nesses discursos que os demais aprendizes não são contratados por causa 

das próprias atitudes, dentre elas: faltar e/ou chegar atrasado ao trabalho e às aulas teóricas, 

imaturidade, irresponsabilidade, não cumprir as regras da empresa, por exemplo, não usar 

uniforme. Esses dados nos conduzem à compreensão de que esses jovens já se encontram 

modelados sob a ótica do capital, pelo qual são os próprios indivíduos os responsáveis por 

sua exclusão ou insucesso no mercado de trabalho, escondendo-lhes as reais causas 

estruturais do processo do emprego e desemprego. De acordo com Kuenzer (2008), essa 

linearidade que existe entre reestruturação produtiva e educação, que coloca para os 

trabalhadores as condições individuais de empregabilidade, se expressa com um 

instrumento para que estes possam competir no mercado de trabalho cujas oportunidades 

estão cada vez mais escassas. Entendemos que esta é a ideologia que está por trás do 

Programa do Jovem Aprendiz, utilizando tais mecanismos para driblar esses sujeitos de 

como devem se posicionar no seu trabalho para se garantir empregado. 

 

5- Considerações Finais 

Com base nos discursos apresentados acima, percebemos como a educação se 

manifesta na história de vida destes indivíduos, já que as atividades práticas do Programa 

fazem parte do processo de aprendizagem dos jovens aprendizes.  Desta forma, a educação 

que deveria proporcionar aos sujeitos uma consciência crítica da realidade, acaba por 

submeter aos interesses do capital e assim, produz e reproduz a hegemonia do sistema 

capitalista. Embutem nestes que é através das características da sua individualidade que 

terão sucesso profissional, e não, por estarmos vivendo um momento histórico da 

sociedade do capital em que a cada instante presenciamos a redução dos postos de 

trabalhos, e consequentemente milhares de trabalhadores sendo colocados na indústria do 

desemprego, devido às máquinas autorreguladas que ocupam o trabalho que antes 

pertencia ao homem.  

Na verdade, concordamos que algumas questões ajudaram sim os aprendizes a 

serem efetivados na empresa, principalmente por ter sido o primeiro emprego, e, por serem 

inexperientes no trabalho, a empresa acaba por formá-los de acordo com as necessidades. 

Porém, estes acabam se tornando sujeitos passivos e não críticos das reais situações 
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econômicas dadas pelo sistema capitalista, já que estão sendo formados dentro da estrutura 

do capital. Concordamos com Frigotto (2008, p. 46) ao destacar que tais concepções e 

políticas das empresas “[...] estariam formando os cidadãos passivos, não mais 

trabalhadores, mas colaboradores, déspotas de si mesmo em nome da produtividade e 

competitividade, empregabilidade, reconversão, etc.” 

As características do novo modelo das relações produtivas, caracterizado pela 

multifuncionalidade do trabalhador, a pró-atividade, o saber trabalhar em equipe, estão 

presentes nos discursos desses jovens, e ainda a questão da estratégia, ou seja, criar 

estratégias no seu processo de trabalho se torna essencial para futuramente vir a ser 

contratado pela empresa. 

Compreende-se então, que o processo da formação profissional do Programa do 

Jovem Aprendiz, como metodologia que faz com que se obtenham conhecimentos 

especiais para a execução de um trabalho pela experiência profissional, em geral, propondo 

o ganho de competência profissional por meio de um conjunto de atividades que 

promovem a aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes e comportamento, é um 

instrumento fundamental para promover a internalização dos valores e da formação de 

consensos a serviço do capital. Portanto, vem a ser um instrumento fundamental utilizado 

pelo Estado para atender os princípios reprodutivistas da classe dominante, fundados sobre 

as dimensões do sistema sociometabólico da economia capitalista. Deste modo, os jovens 

aprendizes devem possuir as aptidões necessárias e os atributos compatíveis com esse novo 

modelo que a Educação se encontra atrelada, conduzindo o jovem para uma formação 

unilateral no e para o trabalho, e, assim, o sentido ontológico da relação do homem com o 

seu processo de trabalho vai perdendo a dimensão ao assumir essas características impostas 

pelo mercado nas relações de trabalho. 
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SUPEREXPLORAÇÃO DO TRABALHO: UMA DAS FACES DO SETOR 

SUCROENERGÉTICO NO CONTEXTO NEOLIBERAL E DE 

FINANCEIRIZAÇÃO 

 

Laís Ribeiro Silva
173

, UFU 

 

1 Introdução 

O corrente momento de internacionalização do mundo capitalista e da construção 

de um mercado definitivamente global e interconectado, entendido como o período de 

globalização, é resultado de um processo histórico que se intensificou após a segunda 

metade do século XX. Integrado nesse processo, o Brasil passou por intensas 

transformações em seu território, que abarcaram, além de processos de industrialização e 

urbanização, significativas mudanças nos espaços agrícolas. Para a agricultura brasileira, 

as mudanças no âmbito técnico, científico e normativo, ocorridas na última metade do 

século XX e orientadas pelo Estado, resultaram em uma inserção competitiva e moderna 

no mercado mundial dentro dos moldes do modo de produção capitalista. Essa mudança, 

de caráter estrutural e política, alcançou agentes específicos e priorizou cultivos 

considerados como estratégicos para a economia brasileira (commodities como a soja, o 

milho e a cana-de-açúcar) e áreas selecionadas do território. Todas essas mudanças 

beneficiaram o agronegócio e, conjugadas a outras ações do Estado brasileiro, permitiram a 

expansão das atividades sucroenergéticas no território – expansão da produção de cana-de-

açúcar e ampliação da produção de derivados (açúcar, etanol, energia, etc.). 

Nesse contexto e ainda no século XX o Estado brasileiro, sempre em consonância 

com os interesses do setor, foi um agente central na consolidação e fomento das atividades 

sucroenergéticas no território, através de ações como a criação do IAA (Instituto do Açúcar 

e do Álcool), em 1933 no governo de Getúlio Vargas, e do Proálcool (Programa Nacional 

do Álcool) em 1975 no período de Ditadura Civil-Militar (ANDRADE, 2006, p. 62). Essas 

ações do Estado brasileiro configuraram um período de intensa intervenção estatal em 

vários aspectos econômicos e sociais e, especificamente para o setor sucroenergético, 

acarretaram um crescimento das atividades no Brasil (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 173).  
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A década de 1990 por sua vez, é ilustrativa de um momento de transição de um 

período marcado pela intensa intervenção estatal do período militar, para outro, marcado 

pela demanda de diminuição do poder do Estado e pela abertura econômica dos governos 

Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, orientados pela inserção recente dos ideais 

neoliberais na América Latina como um todo (DELGADO, 2010, p. 80 – 84). Para o setor 

sucroenergético esse período significou um certo absenteísmo do Estado, se comparado 

com os períodos anteriores.  

Após os anos 2000 a situação se reconfigura. Nesse momento o Estado volta a ser 

central para a viabilização do setor sucroenergético, porém com ações distintas, e assume a 

função de indutor dos movimentos no setor através de financiamentos e investimentos em 

infraestrutura e logística, além de políticas públicas para atender as demandas das 

atividades sucroenergéticas (CAMELINI; CASTILLO, 2012, p. 10).  

Essa conjuntura está inserida em um processo de mudança política e econômica 

sistêmica, internacional e nacional, de hegemonia do pensamento neoliberal e 

financeirização como elemento central para a reprodução capitalista. Nesse contexto, a 

internacionalização do setor sucroenergético se torna cada vez mais concreta e coincide 

com a necessidade também cada vez mais concreta, de remuneração de agentes na escala 

das finanças. Assim, as relações de trabalho são afetadas e torna-se comum encontrar no 

setor sucroenergético, situações de superexploração do trabalho, entendidas aqui através de 

Ruy Mauro Marini (1973) como “(...) a intensificação do trabalho, a prolongação da 

jornada de trabalho e a expropriação de parte do trabalho necessário ao operário para repor 

sua força de trabalho (...)” (MARINI, 1973, n.p.).  

 

1.1 Objetivos 

O objetivo desse trabalho é demonstrar parte do processo de análise realizado em um 

trabalho maior (dissertação) que consistiu em demonstrar as consequências da centralidade 

da remuneração das finanças no período atual, no âmbito das atividades laborais no setor 

sucroenergético.  

 

2 Referencial Teórico  

Um esforço de compreensão da inserção recente do ideal neoliberal no Brasil foi 

necessário para esboçar o panorama político e econômico em que as atividades 

sucroenergéticas se expandiram no país. Nesse sentido, podemos compreender as décadas 
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de 1980 e 1990, segundo Delgado (2010, p. 80-84), como um momento de transição entre 

dois projetos políticos distintos que influíram diretamente nas estratégias de expansão 

capitalista no campo brasileiro. A hegemonia do pensamento neoliberal passou, nesse 

momento, a orientar as políticas econômicas do país e rompeu as estruturas do modelo de 

crescimento vigente até então no período de ditadura militar (MÜLLER, 2003, p. 27).  

Podemos considerar neoliberalismo como um projeto de reestruturação capitalista 

que se legitimou a partir da incorporação de sua ideologia no conjunto da sociedade e dos 

governos, cuja lógica coloca o mercado como a única instituição capaz de regular 

corretamente a economia e as relações sociais, o que gera, no extremo, a desvalorização do 

que é público em relação ao privado e do coletivo em relação ao individual (PEREIRA; 

KAHIL, 2007, n. p.). Surge após a segunda metade do século XX nos países centrais da 

economia capitalista, como resposta ao modelo vigente de crescimento econômico 

centrado nas ações do Estado (Estado de Bem-Estar Social), que segundo os ideais 

neoliberais, era o principal fator de crise no sistema capitalista.  

Pode-se afirmar a partir da década de 1990 o ideal neoliberal passa a coordenar as 

tomadas de decisões políticas em um contexto em que o discurso dominante era de que o 

Estado não conseguiria organizar as contas públicas nem conservar a estabilidade 

monetária, problemas que inclusive seriam resultado da intervenção do Estado no 

desenvolvimento nacional (PAULANI, 2010, p. 119). Foi nesse sentido que se 

desenvolveram as propostas de governo do Fernando Collor e do Fernando Henrique 

Cardoso: “reduzir” o tamanho do Estado, privatizar empresas estatais, controlar gastos 

públicos e abrir a economia (PAULANI, 2008, p. 95). No governo Itamar Franco algumas 

propostas foram colocadas em prática como a desregulamentação do mercado financeiro e 

a abertura de fluxos internacionais de capitais (PAULANI, 2010, p. 121). No governo 

Fernando Henrique Cardoso mais ações de abertura econômica, privatizações, 

sobrevalorização da moeda e elevação da taxa real de juros foram realizadas, além da 

criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu uma hierarquia nos gastos 

públicos e definiu como prioridade o credor financeiro (PAULANI, 2008, p. 97).  

A conjuntura promovida pelas práticas neoliberais após a segunda metade do século 

XX se relaciona com a nova forma que o capitalismo adquire no período contemporâneo, 

que é sua expressão prioritariamente financeira, reforçada no início do século XXI por 

processos que, segundo Chesnais (2010, p. 97), dominam a economia mundial, a saber: a 

formação concreta de um mercado mundial que vai além da já existente conexão entre os 



724 
 

mercados internos dos países, permitida pelo processo de desregulamentação e 

liberalização de investimentos diretos no estrangeiro, transações comerciais e fluxos 

financeiros; e como consequência, a abundante quantidade de títulos (ações e obrigações) 

que para quem os detém, representa um fluxo permanente de renda oriunda da divisão dos 

lucros de atividades distantes de suas realidades. Trata-se de um momento em que o capital 

financeiro – capital portador de juros (CHESNAIS, 2010, p. 105) passa a ser o centro das 

relações econômicas e sociais no âmbito mundial, através da desregulamentação e abertura 

dos mercados financeiros dos países centrais da economia capitalista (CHESNAIS, 2005, 

p. 35).  

O contexto que processualmente se concretiza através desses movimentos de 

mundialização financeira possui centralidade nas finanças, entendida em termos marxistas 

como as instituições que canalizam o capital portador de juros e o aplicam em empréstimos 

ou aquisição de títulos, ações e obrigações. Essas instituições são os fundos de pensão, os 

mutual funds, grandes seguradoras, bancos e instituições nacionais (CHESNAIS, 2010, p. 

100). São essas instituições que, após os anos 2000, se tornaram agentes ativos no território 

brasileiro através do setor sucroenergético. As aplicações financeiras realizadas por estas 

instituições acarretam no que Marx (1894, p. 13 apud CHESNAIS, 2010, p. 105) chamou 

de “acumulação de capital-dinheiro propriamente dita”, que se opõe a “acumulação 

verdadeira de capital” que resulta, ao final, em uma acumulação de capital fictício:  

 

Esse termo designa os títulos que foram emitidos no momento dos 

empréstimos em dinheiro a entidades públicas ou a empresas ou como 

expressão da participação dos primeiros participantes no financiamento 

do capital de uma empresa. Para seus detentores, esses títulos, ações e 

obrigações representam um "capital" do qual eles esperam um 

rendimento regular sob a forma de juros e dividendos (uma 

"capitalização") e que eles desejam poder vender em um espaço de tempo 

muito curto, seja em caso de necessidade de dinheiro, seja para o aplicar 

de maneira ainda mais rentável. Entretanto, no momento em que eles são 

vistos sobre o ângulo do capital entendido como capital produtivo de 

valor e de mais-valia, esses títulos não são capital. No melhor dos casos, 

são a "lembrança" de um investimento feito a muito tempo. No momento 

de crashs e outras crises de mercado financeiro, esse caráter fictício dos 

títulos se revela e se desvaloriza às custas de seus detentores. Mas 

anteriormente esses títulos podem ter servido de fundamento a operações 

que somente fizeram a ficção ampliar. Eles puderam ser contabilizados 

como ativo no balanço dos bancos, utilizados por uma empresa como 

meio para "pagar" a compra de uma outra no quadro de uma fusão, ou no 

caso de particulares, colocados como caução para fim de empréstimos 

(CHESNAIS, 2010, p. 99-100).  
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Guttmann (1994, apud CHESNAIS, 2010, p. 123) ainda complementa sobre o 

entendimento de capital fictício em Marx: “O conceito designa todos os ativos financeiros 

cujo valor repousa sobre a capitalização de um fluxo de rendas futuros, que não têm 

nenhuma contrapartida no capital industrial efetivo”.  

Os bancos são hoje essenciais para o crescimento das forças produtivas das 

empresas e das indústrias nos países dependentes, através de adiantamentos 

(financiamentos) que exercem o papel de capital portador de juros. Assim, os bancos criam 

permanentemente capital fictício, ao mesmo tempo que seu próprio capital (capital 

bancário) é composto por dinheiro, ouro e outros elementos fictícios (títulos comerciais, 

letras de câmbio, ações, títulos do Estado, bônus do tesouro etc.). O caráter fictício destes 

capitais permite que: 

 

À medida em que se desenvolve o capital produtor de juros e o sistema de 

crédito, todo capital parece se duplicar, e até mesmo triplicar, graças aos 

diversos modos em que um mesmo capital ou simplesmente um mesmo 

crédito, aparece em diferentes mãos, sob diferentes formas (MARX, 

1894b, p. 126 apud CHESNAIS, 2010, p. 127). 

 

Essa natureza fictícia do capital bancário também se encontra na valorização dos 

títulos e ações. Ambos estão embasados em especulação, ou seja, na possibilidade de 

lucros futuros com determinada situação/atividade, como por exemplo, os títulos da dívida 

pública que permitem a seus possuidores retirar, por um tempo determinado, uma porção 

dos impostos acumulados pelo Estado ou as ações, que são títulos de propriedade que 

permitem ao detentor uma participação proporcional ao lucro que seu capital aplicado 

permitiu realizar (CHESNAIS, 2010, p. 129-131). A consequente comercialização 

(também especulativa) desses títulos de propriedade sobre a remuneração de um 

determinado capital, demandou a criação de um meio de retirada de capital-dinheiro (uma 

vez que títulos e ações não são capital produtivo ou capital dinheiro) que são as bolsas de 

valores:  

 

Sua existência é indispensável para a constituição de sociedades por 

ações. Com efeito, as ações são "títulos sobre o capital real". Mas elas 

"estabelecem somente direitos sobre uma fração da mais-valia que ele [o 

capital real] vai expropriar". "Mas [os títulos] não permitem dispor dela. 

Ela não pode ser retirada". Somente o mercado bursátil permite ao 

investidor financeiro recuperar seu capital-dinheiro, para o aplicar de 
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outra forma ou para gastar (MARX, 1894, p. 139 apud CHESNAIS, 

2010, p. 131).  

 

A consolidação do mercado de bolsa de valores, apenas permitida por uma 

conjuntura cada vez mais concreta da chamada desregulamentação, contribui para a 

aceleração do processo de concentração e centralização do capital (CHESNAIS, 2010, p. 

132), isso porque torna possível a existência de propriedade capitalista fora do processo de 

produção, portanto, concentração de propriedade emancipada da concentração do processo 

produtivo (HILFERDING, 1910, p. 209 apud CHESNAIS, 2010, p. 144).  Além disso, 

Chesnais (2010, p. 133) ainda afirma que apesar do caráter fictício destes capitais, quem os 

detém pode exercer seus interesses e sua influência através do que significa, perante a 

sociedade capitalista, sua acumulação de direitos sobre uma produção futura (MARX, 

1894, p. 131 apud CHESNAIS, 2010, p. 133). Com acumulação cada vez maior de capital 

fictício, uma característica essencial da mundialização financeira, aparecem as 

possibilidades de crise, inerentes ao capitalismo e que, neste contexto, se relacionam com a 

manifestação do caráter ilusório do capital fictício. 

Para Pasti e Silva (2013, s.n) a centralidade da esfera financeira nos processos 

econômicos é promotora de uma reorganização produtiva que reflete, do ponto de vista 

geográfico, em reestruturações na divisão territorial do trabalho, com hierarquizações cada 

vez mais ligadas aos fluxos de informação.  

Verdi e Aoun (2009, p. 107) afirmam, inclusive, o surgimento de um novo sistema 

de regência do capital industrial orientado pelo capital financeiro e cada vez mais 

concentrado em um reduzido número de agentes que definem as estratégias das empresas e 

dos grupos econômicos. Essas transformações, demandadas pela necessidade de 

valorização do capital financeiro em um nível mundial, apenas são possíveis através de 

normas estabelecidas na escala dos territórios nacionais e que acabam promovendo a 

desregulamentação
174

 dos mercados nacionais.  

                                                             
174

 As autoras entendem por desregulamentação o processo de criação de novos processos que viabilizaram a 

manutenção das condições de rentabilidade no capital financeiro, como por exemplo, a criação de novos 

instrumentos de aplicações e depósitos (como os fundos de pensão, por exemplo), e o fim da intermediação 

dos bancos na formação de poupança em empresas, livres então para aplica-las em fundos, títulos entre outras 

formas de investimentos financeiros (VERDI; AOUN, 2009, p. 109). Trata-se efetivamente, de mais normas 

e de uma nova regulamentação, como reconheceu Milton Santos (2012).  
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A principal implicação desse processo de internacionalização do setor 

sucroenergético é o fato dele ocorrer através de um amplo apoio do Estado, inclusive com 

suporte financeiro, o que indica um movimento contraditório que, no limite, implica um 

processo de entrega do território. A internacionalização do setor e sua consequente e 

processual despatrimonialização apenas são permitidas pela dinâmica do capitalismo 

contemporâneo, e reforçam a inserção dependente da economia brasileira na divisão 

internacional do trabalho (MARINI, 1973, n.p.). Isso porque: 

 

(...) a visão é a de que as relações de produção (desenroladas a partir do 

processo de integração das economias nacionais ao mercado global) são 

baseadas no controle do mercado por parte das nações hegemônicas e isso 

leva à constituição de mecanismos de transferência de valor entre as 

economias periféricas e central, de modo que a mais-valia produzida na 

periferia é apropriada e acumulada no centro (AMARAL, 2013, n.p.). 

 

Ao trabalhar com a teoria da dependência, Marini (1973, n.p.) afirma que a 

formação econômica dos países da América Latina se insere de forma dependente no 

cenário internacional desde o início do seu desenvolvimento, no momento de expansão 

comercial no século XVI. O próprio desenvolvimento comercial e bancário dos países da 

Europa possui ligação direta com o fluxo comercial colônia-metrópole que se estabeleceu 

desde aquele momento. O papel das colônias na América Latina, como fornecedoras de 

matérias-primas, se manteve mesmo após os processos de independência dos países e, por 

esse fator, os Estados nacionais já surgiram com significativos nexos de dependência junto 

aos países centrais da economia capitalista 

Assim se estabelece uma situação de troca desigual entre matéria-prima (ou o que 

hoje denominamos por commodities) dos países dependentes e bens manufaturados dos 

países centrais da economia capitalista, que tem o seguinte desdobramento: 

 

(...) as nações desfavorecidas pela troca desigual não buscam tanto 

corrigir o desequilíbrio entre os preços e o valor de suas mercadorias 

exportadas (o que implicaria um esforço redobrado para aumentar a 

capacidade produtiva do trabalho), mas procuram compensar a perda de 

renda gerada pelo comércio internacional por meio do recurso de uma 

maior exploração do trabalhador (MARINI, 1973, n.p.). 

 

É assim que, segundo Marini (1973), se estrutura a situação de dependência, 

entendida pelo autor como uma relação de subordinação entre nações independentes, que é 
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retroalimentada por relações de produção que são restabelecidas para garantir a reprodução 

da própria situação de dependência.  

 A própria dinâmica que permitiu a inserção recente de agentes estrangeiros e do 

capital financeiro nas atividades sucroenergéticas reafirma e atualiza a situação de 

dependência do país, uma vez que nesse contexto, a mais-valia produzida aqui é apropriada 

e centralizada nos países centrais. A razão desse processo é a necessidade cada vez maior e 

imediata de remuneração do capital financeiro e, consequentemente, dos agentes 

envolvidos, o que leva à busca pelo aumento da mais-valia que ocorre através da 

superexploração do trabalho e dos recursos naturais.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

O principal instrumento metodológico utilizado para fomentar essa análise foi o 

levantamento bibliográfico sobre os temas de financeirização, neoliberalismo e teoria da 

dependência, contextualizando-os com as discussões recentes sobre o setor 

sucroenergético. Levantamento de dados secundários que corroboram as teorias também 

podem ser considerados como essenciais para o trabalho.  

 

4 Resultados 

Em termos gerais, o processo de desregulamentação e abertura de mercado que 

ocorre no Brasil desde a década de 1990 (decorrente da inserção de práticas político-

econômicas de cunho neoliberal), permitiu o aumento do número de fusões e aquisições
175

 

em vários setores da economia (SIQUEIRA; CASTRO JUNIOR, 2010, s.n.). Segundo 

levantamentos da KPMG Corporate Finance (empresa que presta variados serviços de 

consultoria financeira), na década de 1990 houve um crescimento de 134% no número de 

fusões e aquisições na economia brasileira. Esse crescimento correspondeu, num primeiro 

momento, a fusões e aquisições nos setores básicos (químicos, petroquímicos, metalurgia e 

siderurgia), posteriormente, com os setores financeiro, eletrônico e de autopeças, e nos 

últimos anos da década, os setores de telecomunicações e tecnologia da informação 

(SIQUEIRA; CASTRO JUNIOR 2010, s.n.).  

                                                             
175

 Os processos de fusão e aquisição se diferenciam, sendo o primeiro, a combinação ou dissolução dos 

ativos de duas ou mais empresas que passam a compartilhar ou combinar direitos e obrigações e o segundo, a 

aquisição por uma empresa do controle acionário total ou parcial de outra empresa (CASTRO JUNIOR; 

SIQUEIRA, 2015, n.p.).  



729 
 

Entre 2000 e 2009, período em que se intensifica o processo de internacionalização 

do setor sucroenergético, houve 99 processos de fusão e/ou aquisição entre empresas do 

setor, sendo que 45,4% do total ocorreram especificamente entre 2007 e 2009 (VEGA, 

2015, p. 141). Nesse último período, do total de transações, 43% incluíram agentes 

estrangeiros no processo (BORGES; COSTA, 2009, n.p.). A maior concentração dos 

processos de fusão e aquisição ocorreram no estado de São Paulo, seguido por Minas 

Gerais e Mato Grosso, que juntos centralizaram aproximadamente 80% do total 

(BORGES; COSTA, 2009, n.p.). Vale ressaltar que o período que concentra significativa 

parte dos processos de fusão e aquisição coincide com o período de crise financeira 

mundial, em que houve a quebra de muitas usinas e um prejuízo acumulado no setor de 

mais R$4 bilhões (MENDONÇA; PITTA; XAVIER, 2012, n.p.).  

Podemos destacar, dentre estas empresas que optaram por investir no setor 

sucroenergético nesse momento, quatro, que se evidenciam por serem responsáveis por 

parte significativa do processo industrial do agronegócio brasileiro, sobretudo no que diz 

respeito a grãos e oleaginosas. São elas: 1. ADM – Archer Daniels Midland Company, 

empresa atualmente com capital aberto e comercializado na New York Stock Exchange 

(NYSE), fundada em 1902, em Mineápolis, Minnesota (Estados Unidos da América), 

opera mais de 265 plantas industriais em 75 países. A ADM iniciou suas atividades no 

setor através da compra de ativos do Grupo Cabrera, e passou a atuar através da Cabrera 

Central Energética Açúcar e Álcool (Limeira do Oeste); 2. Cargill Incorporated, 

atualmente a maior empresa de capital fechado do mundo, fundada em 1865, também em 

Mineápolis, possui plantas industriais em mais de 65 países diferentes e ingressou no setor 

sucroenergético em 2006 através da aquisição de 64% da Central Energética Vale do 

Sapucaí (Patrocínio Paulista, SP) e parte da Usina Itapagipe Açúcar e Álcool (Itapagipe, 

MG), essa última, vendida para a Bunge em 2010. Fundou com o Grupo Usina São João a 

joint venture SJC Bioenergia em 2011, que controla atualmente as usinas São Francisco 

(Quirinópolis, GO) e Rio Dourado (Cachoeira Dourada, GO); 3. Bunge Limited, também 

empresa de capital aberto comercializado na NYSE, fundada em 1818 em Amsterdã 

(Holanda), iniciou suas atividades no setor sucroenergético a partir da aquisição, em 2006, 

da Usina Santa Juliana (Santa Juliana, MG), na época, pertencente ao Grupo Triunfo, de 

Alagoas; e 4. Louis Dreyfus Commodities, grupo francês de capital fechado, fundado em 

1851, atuante em mais de 53 países. Iniciou suas atividades no ano 2000, através da 
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compra da Usina Cresciumal (Leme, SP), entre outras, através da LD Investimentos e 

Participações (OLIVEIRA, 2014, p. 29-30; PINTO, 2011, p. 73-75) 

Ainda é preciso ressaltar a entrada de grandes petroleiras com a Royal Dutch Shell, 

a British Petroleum e a Petrobrás, motivadas pelo potencial crescimento do mercado de 

etanol, pela necessidade de expandir seu controle sobre fontes de energia alternativa frente 

à finitude do petróleo e como estratégia de atribuir a si mesmas um discurso “sustentável” 

(VEGA, 2015, p. 142). A saber, a entrada desses agentes ocorre através de empresas 

nacionais, como ocorrido, por exemplo, com a Shell (joint venture com a Cosan) e a 

Petrobrás (joint venture com a São Martinho). Além da diversificação do capital, Houtart 

(2009, p. 190) ainda afirma que a presença de petrolíferas no setor sucroenergético e no 

setor de biocombustíveis em geral, indica a estratégia desses agentes em manter os 

monopólios estabelecidos sobre recursos energéticos.  

Essas empresas têm em comum seu ramo de atividade e seu poder monopolizador. 

Possuem como tradição operar atividades relacionadas ao processamento de grãos e 

oleaginosas ou são grandes petrolíferas, no entanto, como modo de diversificar seus 

capitais, passaram, após os anos 2000, a também investirem no setor sucroenergético, 

atraídas pela promessa da commoditização do etanol como alternativa de lucro. 

O contexto atual permitiu a inserção destes grupos nas atividades sucroenergéticas 

e consequentemente, no território brasileiro, cujo uso passa a se relacionar com  

necessidade de remuneração desses agentes.  

Não é desconhecido que o setor sucroenergético abriga situações de 

superexploração do trabalho. Inicialmente cultivada com mão de obra escravizada, a cana-

de-açúcar sempre se associou a condições de trabalho precárias. Após a segunda metade do 

século XX, com o processo de industrialização da agricultura e com a mecanização 

adentrando cada vez mais os processos produtivos, os altos índices de desemprego no 

campo geraram uma massa de trabalhadores que passaram a se submeter a condições 

degradantes de trabalho. Nesse contexto, após a década de 1970, a migração sazonal de 
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trabalhadores (principalmente da Região Nordeste) para as regiões produtoras se tornou 

significante
176

 (PEREIRA, 2016, p. 4).  

Apesar da melhora na legislação brasileira quanto as condições de trabalho nas 

lavouras de cana-de-açúcar (como a proibição das queimadas, a regularização da 

mecanização, a obrigatoriedade de usos de Equipamentos de Proteção Individual – EPI – 

pelos cortadores, etc.) e do avanço da mecanização nos canaviais, não deixaram de existir 

até hoje relatos de superexploração do trabalho. A própria forma de pagamento dos 

trabalhadores empregados no corte manual de cana-de-açúcar, onde ela ocorre, promove as 

condições necessárias para a superexploração, uma vez que o pagamento por tonelada 

cortada incentiva os mesmos a jornadas exaustivas de trabalho na busca de uma melhor 

remuneração. A crescente mecanização também contribui nesse sentido, uma vez que 

apenas os trabalhadores mais produtivos mantêm seus postos. 

Estudos mostram que a média de cana-de-açúcar cortada por trabalhador
177

 cresceu 

desde 1960, quando passou de 2 toneladas/dia para 8 toneladas/dia em 1980 e 12 

toneladas/dia em 2012. (ALVES, 2006, n.p.). Além disso, em muitos casos os 

trabalhadores não têm acesso a contagem da cana-de-açúcar cortada, o que facilita a 

apropriação do trabalho não pago pela usina e pelos gatos (MENDONÇA; PITTA; 

XAVIER, 2012, p. s.n.). Nesse contexto, relatos de birola (câimbra generalizada no corpo) 

seguida de morte, suicídio e situações análogas à escravidão são recorrentes nos canaviais 

brasileiros. Dados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e do IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada) (DELGADO, 2012, p. 122-123) mostram o crescente 

número de auxílio doenças e benefícios por incapacidade concedidos pelo INSS, bem 

como o aumento da morbidade dos trabalhadores do setor entre 1998 e 2009, que inclusive, 

apenas puderam ser contabilizados devido à recente regularização do trabalho nas usinas e 

canaviais 

                                                             
176

 Em alguns municípios onde a demanda por trabalho no setor sucroenergético está sempre em alta, há uma 

significativa fixação de migrantes nordestinos que passam a ser residentes nesses lugares. No Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, por exemplo, região do estado de Minas Gerais destaque na produção 

sucroenergética, alguns municípios como Delta e Pirajuba possuem respectivamente 30% e 20% de 

população nordestina residente, de acordo com o Censo Demográfico de 2010 (PEREIRA, 2016, p. 8).  

177
 Segundo Alves (2006), o corte de 12 toneladas de cana-de-açúcar por dia acarreta ao trabalhador o esforço 

médio de: 8.800 metros caminhados, 133.332 golpes de podão, 800 flexões oriundos do carregamento de 

cada monte de 15 kg de cana-de-açúcar, outras 36.630 flexões de torso para cortar a mesma e a perda de 

aproximadamente 8 litros de água por dia. 
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Uma análise dos dados da Plassat/CPT (CPT, 2013 apud GIRARDI et al., 2014, p. 

18) apontou que o setor sucroenergético ocupa o segundo lugar no ranking das atividades 

que mais registraram condições de trabalho análogas à escrava (26,4% dos casos), atrás 

apenas da pecuária (com 28,8% dos casos). Em números concretos, entre 2006 e 2012, 

foram resgatados 8.352 trabalhadores em situações análogas à escravidão no setor 

sucroenergético (CAPITANI et al., 2015, p. 70). No entanto, desde 2012 é possível 

encontrar relatos da mídia de novos resgates realizados pelo Ministério do Trabalho, como 

o que ocorreu em Lajedão (BA), onde 330 cortadores foram resgatados (G1, 2015).  

O ano de 2007 concentrou o maior número de liberações no setor, 2.947 

trabalhadores resgatados em apenas quatro fazendas: na Usina Pagrisa (Ulianópolis, PA), 

na Fazenda Debrasa (pertencente a Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool, em 

Brasilândia, MS), na Destilaria Centro-Oeste Iguatemi (Iguatemi, MS) e na Usina Coruripe 

Açúcar e Álcool (Iturama, MG) (THENÓRIO, 2008, n.p.).  

Importante também destacar que, no Mato Grosso do Sul, a expansão das lavouras 

canavieiras em terras indígenas, inclusive com amplo financiamento do BNDES 

(MENDONÇA; PITTA; XAVIER, 2012, n.p.), tem promovido um uso cada vez maior de 

mão de obra indígena em condições de superexploração do trabalho, como por exemplo, 

nos casos citados anteriormente, da Usina Debrasa, em Brasilândia, e da Destilaria Centro-

Oeste Iguatemi, em Iguatemi
178

.  

Em 2009 e 2016, a Cabrera Central Energética Açúcar e Álcool, uma joint venture 

do Grupo Cabrera (liderado por Antônio Cabrera, ex-ministro da agricultura do governo 

Collor de Mello) e da ADM, localizada em Limeira do Oeste (MG), também esteve 

relacionada com situações semelhantes. Operações do Ministério do Trabalho localizaram 

em 2009, 184 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Nesse caso, os 

trabalhadores não possuíam água potável, alojamento e equipamentos de proteção 

individual adequados. Seus itens de trabalho (enxadas, facões, limas etc.) tinham que ser 
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 “Alimentação deficiente, banheiros entupidos e alojamentos precários. Esse foi o panorama encontrado 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na Fazenda e Usina Debrasa, em Brasilândia (MS), durante 

fiscalização coordenada pelo órgão em novembro de 2007. Nos dormitórios dos cortadores de cana, havia 

superlotação, mofo e restos de comida pelo chão. Segundo os fiscais, também faltava água para o banho e os 

salários estavam atrasados. Mais de mil trabalhadores tiveram seus contratos rescindidos. (...) Na Destilaria 

Centro-Oeste Iguatemi (Dcoil), em Iguatemi (MS), pertencente ao médio do trabalho Nelson Donadel, uma 

diligência flagrou trabalhadores sem carteira assinada, sem equipamentos de segurança e, mais uma vez, em 

alojamentos superlotados” (CAMPOS, 2008, n.p.). 
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adquiridos pelos próprios trabalhadores, suas carteiras de trabalho estavam retidas, os 

ônibus que faziam o transporte dos trabalhadores não estavam adequados as normas de 

segurança, assim como alguns motoristas não eram habilitados para dirigi-los, além de 

relatos de jornadas de trabalho de 33 horas (HASHIZUME, 2009, n.p.). Em 2016, o 

Tribunal Superior do Trabalho condenou o proprietário de uma fazenda fornecedora de 

cana-de-açúcar para Cabrera Central Energética Açúcar e Álcool, ao pagamento de uma 

indenização por danos morais coletivo em razão de irregularidades trabalhistas que, apesar 

de levarem a condições de trabalho precárias, não configuravam, segundo o Ministério do 

Trabalho, como análogas à escravidão (ALMEIDA, 2016, n.p.). 

O uso da mecanização agrícola é cada vez mais presente no setor sucroenergético, o 

que não elimina a ocorrência de situações de superexploração do trabalho, que, nesse 

contexto, recai sobre os operadores de máquinas, trabalhadores do processo industrial e 

outras ocupações do setor (como na aplicação de agrotóxicos, na retirada dos material 

restante não recolhido pelas máquinas ou no processo de plantio)  que, importante ressaltar 

(PEREIRA, 2016, p. 11), recebem trabalhadores que não foram dispensados do corte 

manual de cana-de-açúcar e que são remanejados para essas novas ocupações. 

A Raízen (grande empresa do setor) por exemplo, foi denunciada em 2012 por 

superexploração de operadores de colheitadeiras em fazendas arrendadas pela empresa. 

Segundo o Ministério Público do Trabalho, houve problemas com a terceirização, com 

redução salarial, com descumprimento de normas de segurança e com jornada excessiva de 

trabalho:   

 

A fiscalização flagrou uma fraude exercida pela Raízen, com o claro 

objetivo de reduzir os custos decorrentes do processo de produção. Ao 

menos dez trabalhadores contratados pela terceirizada Marca de Ibaté 

tinham vínculo empregatício com a Raízen (...) A comparação de 

holerites permite aferir que a terceirização dá-se com precarização, eis 

que os salários dos trabalhadores registrados pela empresa terceirizada 

correspondem, em média, a apenas 63% do salário pago pela Raízen. Em 

razão da terceirização, os trabalhadores antes contratados diretamente 

deixaram de receber seguro de vida e adicional de produção, concedidos 

aos operadores de máquina da usina. Além disso, na mesma frente de 

trabalho foram encontrados trabalhadores terceirizados, submetidos a 

condições precárias e com salário menor. (...) A maior evidência da 

precarização decorrente da terceirização se reflete nas condições de 

trabalho dos tratoristas. O relatório fiscal afirma que eles não dispõem de 

banheiros, local para refeição, abrigo contra intempéries (como sol e 

chuva), água potável/fresca e materiais de primeiros socorros essenciais 

em caso de acidentes. Os fiscais ainda apontaram para o excesso de 
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jornada dos terceirizados. Há relatos de trabalhadores que ficam mais de 

dez dias sem descanso semanal (MENDONÇA; PITTA; XAVIER, 2012, 

n. p.).  

 

Em 2011 foram resgatados 39 operadores de máquinas em Goiatuba (GO), em uma 

fazenda da Associação dos Fornecedores de Cana Usina Bom Sucesso, que fornece cana-

de-açúcar para a Usina Bom Sucesso pertencente ao grupo Vital Renewable Energy 

Company (VREC) (MENDONÇA; PITTA; XAVIER, 2012, p. 31; PYL, 2011, n.p.). Os 

trabalhadores realizavam uma jornada de trabalho de 24h seguidas intercaladas por 

descansos de 21h não remunerados, que acarretaram no local dois acidentes decorrentes de 

cansaço ao volante (MENDONÇA; PITTA; XAVIER, 2012, p. 31).   

Importante ressaltar que a VREC é um fundo de investimento, cujo os principais 

acionistas são: Paladin Capital Group, Royal Group, Petercam, Leaf Clean Energy 

Company, Neuberger Berman, Capital Dynamics e Darby Private Equity (VREC, 2016), 

ou seja, trata-se da efetiva financeirização da atividade, onde um fundo de pensão formado 

por investidores estrangeiros passa a ter controle da atividade no território a partir da 

aquisição de unidades produtivas, no caso, da Bom Sucesso Agroindústria. Esse caso é 

emblemático de como a superexploração do trabalho, com vista ao aumento da mais-valia 

e consequentemente maiores lucros, tornou-se realidade num contexto em que a 

remuneração do capital financeiro se torna prioritária.  

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

 

Percebe-se que a expansão do setor sucroenergético no território brasileiro foi 

acompanhada também da internacionalização do setor, situação que se efetiva pelas 

condições técnicas e normativas da atualidade que permitem a completa integração das 

atividades com a mundialização financeira. É preciso ressaltar que esse processo é 

amplamente sustentado pelo Estado, que fornece as condições necessária para a reprodução 

da atividade e para a atração de investidores estrangeiros.  

A centralidade da remuneração de investidores faz com que seja imperativo o 

crescimento do setor, o que traz consequências para o território e para a sociedade como 

um todo, uma vez que, alinhada com as demandas de um mercado mundial, a produção 

obedece lógicas exógenas. Obedecendo a esses imperativos distantes da realidade da 

maioria da sociedade, práticas para manter lucros sempre crescentes, são executadas, como 
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os exemplos explicitados aqui, da superexploração do trabalho. Tal processo, que parece 

contraditório do ponto de vista da modernização da atividade – uma vez que seria o 

aparentemente “moderno” regido por relações de produção arcaicas – em verdade é 

inerente ao processo de remuneração do capital financeiro.  

 Os lucros do setor, geridos em um ambiente de ampla sustentação do Estado (e 

consequentemente de toda a sociedade), são apropriados na escala privada (muitas vezes 

em lugares distantes), enquanto as consequências da superexploração do trabalho e dos 

recursos naturais são socializadas, acarretando um ônus significativo para o território e o 

conjunto da nação.   
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A SUBLIMAÇÃO E O TRABALHO: SOFRIMENTO E ADOECIMENTO DO 

TRABALHADOR NO CONTEXTO REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO 

MUNDO DO TRABALHO179 

            

             

Irella Borges dos Santos Barbosa
180

 
             Robson Luiz de França

181
 

 

1. Introdução 

O sofrimento psíquico do trabalhador é um recorte dentro deste imensurável 

universo do trabalho. É um reflexo negativo do tipo de relações desumanizadas que passam 

a existir entre os indivíduos dentro de um sistema socioeconômico vigente em 

determinadas sociedades num determinado tempo histórico e disseminado em organizações 

de trabalho no mundo todo. O sofrimento psíquico acontece como um processo 

multidimensional e seus reflexos são fatalmente percebidos dentro e fora do contexto 

laboral, ou seja, possui repercussões na vida intima das pessoas que vai além de simples 

reflexos contidos na vivência exclusiva do trabalho.  

Neste sentido, pode-se perceber a dimensão simbólica que o significante trabalho 

pode alcançar. Desta maneira esse trabalho possui importância na medida em que prioriza 

um entendimento mais profundo sobre o sofrimento psíquico e suas relações com o 

trabalho em suas variadas dimensões e promove um estatuto privilegiado da palavra, do 

discurso neste contexto.   

O objetivo desta pesquisa, ainda em andamento é o de proceder à análise de caráter 

sociológico e do campo da psicologia psicodinâmica, com enfoque psicanalítico, com vista 

a discutir a forma como o trabalho está organizado em nossa sociedade e seus reflexos no 

sofrimento psíquico do trabalhador em geral e especificamente proceder à uma construção 

de narrativa histórica sobre a psicologia enquanto ciência, juntamente com as influências 

                                                             
179
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do pensamento filosófico de constituição e base para compreender melhor os dados que 

demonstram o adoecimento físico e psíquico e suas possíveis relações com o sofrimento 

psíquico de trabalhadores, e por sua vez conhecer e apresentar modos de manifestações de 

sofrimentos psíquicos de trabalhadores conforme disposto na literatura e documentos 

analisados.  

A metodologia adotada foi a da pesquisa bibliográfica e documental em fontes 

primárias e secundárias e como fundamento teórico esse trabalho se ancora nas obras de 

Marx, 2013,  ANTUNES, 2015; ARENDT, H.  2007; BARBOSA, 2014; BIRMAN, 2014; 

BRANT, 2017; BRAVERMAN, 1981.DEJOURS, 2013; FOUCAULT, 1988; FREUD, 

Sigmund, 1930; entre outros.   

Partimos da premissa que a precarização do trabalho desumaniza o homem e suas 

relações, interferindo de forma violenta na forma de ser e agir dos indivíduos. Em 

decorrência da importância é que o trabalho ocupa no desenvolvimento da vida humana 

como um todo, tanto nos aspectos sociais que constituem a identidade dos sujeitos quanto 

nos aspectos psíquicos relacionados às construções de sentido que cada indivíduo realiza 

sobre o seu fazer, tornam o tema indispensável para quem quer conhecer um pouco mais 

sobre o ser humano. 

Vale salientar que a ideia de sofrimento parece estar fortemente associada à morte e 

adoecimentos, a contextos de perdas, e quando confrontada ao trabalho recorda variados 

sentidos positivos ou negativos como o medo pela perda do emprego ou angústias 

geradoras nas relações de trabalho, entre outros fatores. Assim a pressão excessiva do 

mundo moderno gera uma série de problemas de ordem emocional, 

como depressão, estresse, ataques de ansiedade ou síndrome do pânico que como 

consequência pode ter causa no isolamento, pressão psicológica, ritmo agressivo de 

trabalho, dificuldades ou desentendimentos no ambiente de trabalho ou carga horária 

excessiva. Essas doenças são consideradas perigosas, no entanto não são encaradas com a 

devida seriedade, podendo ser imperceptíveis quando no início ou à primeira vista. Ao 

contrário do que pensam, podem se tornar irreversíveis, afastando definitivamente o 

trabalhador.  

2. A sublimação e o Trabalho 
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 Indubitavelmente há que se destaca o caráter sublimatório do trabalho para o 

homem. Uma questão psicanalítica discutida também dentro da psicodinâmica do trabalho. 

Devido ao zelo que o homem tem em seu trabalho, é que o envolvimento da subjetividade 

não é neutro em relação ao ego e a saúde mental. Em alguns casos, o trabalho torna-se um 

regulador importante na composição da saúde mental, como também pode levar a 

desordem psíquica e ao adoecimento, segundo Dejours (2013).  

 A questão da sublimação é complexa e perpassa pela noção de desejo, que por sua 

vez, é indissociável de sua ligação com o inconsciente. Assim, “sublimação seria um 

processo psíquico insólito graças ao quais as pulsões encontrariam uma saída 

descontextualizadas no campo social”. (DEJOURS, 2015b pg 37 grifo do autor). 

 É um termo essencial e raso também dentro da teoria psicanalítica, uma vez que, se 

encontra presente tanto na teoria pulsional, de defesa e de cultura, mas não foi sintetizado 

em lugar nenhum pela teoria Freudiana efetivamente, mas está imerso em toda ela. Por 

isso, falar de processo sublimatório é complexo, pois é um destino pulsional,um 

mecanismo de defesa, um objeto e/ou um ideal culturalmente valorizado, e, além de tudo, 

um parâmetro de cura.  

As discussões sobre os processos sublimatórios devem transcender uma dimensão 

puramente técnica e clínica para ser um elemento de reflexão sobre as subjetividade e a 

cultura, considerando que a sublimação é também um processo de constituição de laços 

psíquicos e dentro desta visão mais ampliada, há possibilidades de criação do novo por 

meio da sublimação, tanto no nível do desejo individual, quanto nas formações coletivas. 

Como a experiência do mundo real é uma experiência antes de mais nada afetiva, o 

indivíduo ao trabalhar entra em contato, o tempo todo, com esta experiência do real, e é 

neste contexto, que ele se constrói, se modifica e se transforma. Neste momento, o 

trabalhador produz algo para si e para fora de si mesmo. 

 Para o trabalhador ter sucesso ou ser competente em sua função ele precisa lidar 

com as adversidades e aceitar a experiência do real, ou seja, do que no geral foge ao 

controle, e também do fracasso, suportar o sofrimento que permeia seu cotidiano 

diariamente.  Para Dejours (2013), o trabalho para ser de qualidade, convida a 
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subjetividade ao nível mais profundo, considerando o corpo como lugar dessa experiência, 

que antes de tudo é emocional e está relacionada à expansão da subjetividade.  

Trabalhar não é somente produzirmos, é também transformarmo-nos. 

Com efeito, há no trabalho de qualidade uma promessa de crescimento ao 

nível da sensibilidade e da inteligência do corpo, que é também uma 

promessa de realização de si mesmo. ( DEJOURS, 2013 pg. 06). 

 A questão do reconhecimento enquanto condição social da sublimação, também é 

discutida por Dejours (2013). Para o trabalhador se comprometer com um grupo, ou 

trabalhar em conjunto (atividade deôntica) requer muitas implicações, correr riscos de se 

manifestar, de opinar, de ser visto. De forma que, ao se comprometer exige-se uma 

retribuição, que não necessariamente passa pelo tipo de retribuição material, mas pelo 

simbólico, que toma forma de uma espécie de reconhecimento, que por sua vez passa por 

critérios de julgamentos de duas formas: de utilidade e de beleza. 

 O julgamento de utilidade, como o próprio nome diz, refere-se ao tipo de utilidade 

econômica, social ou técnica, do apoio de um indivíduo em uma determinada organização 

de trabalho. Confere a utilidade do trabalho bem realizado pela chefia, subordinados, do 

cliente, do aluno ou quem utiliza o serviço e se beneficia dele. Sua importância condiz com 

um alto grau de satisfação pessoal, na medida que confere um meio de pertencimento a um 

determinado regimento na organização e até mesmo na sociedade, lhe conferindo um 

caráter de utilidade. 

 O contrário também é verdadeiro. A não conferência de utilidade, promove grande 

sofrimento. Ser considerado como inútil para seu grupo, para a sociedade, pode ter 

consequências nefastas para o indivíduo, como depressões e até suicídios. Ocasionar perda 

da confiança em si mesmo e assolamento pela vergonha da inutilidade.  

O julgamento de beleza é articulado pelos pares, pelo coletivo de trabalho, nicho no 

qual a pessoa pertence. Confere a beleza do trabalho executado, está em conformidade com 

as regras exigidas para um determinado trabalho ou profissão. Por isso é expressa pelo 

outro, também conhecedor daquele trabalho realizado, sendo muito exigente e de profundo 

abalo sobre a identidade do sujeito. Quando o trabalhador é reconhecido por seus pares, ele 

sente pertencente a algo, obstruindo sentimentos de solidão, tamanha sua importância. 

Convém, todavia sublinhar que, em relação a estes dois julgamentos de 

utilidade e de beleza, o que é esperado pelo trabalhador é que digam 
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respeito à qualidade da prestação, à qualidade do trabalho apresentado. 

Não é senão num segundo tempo que o sujeito pode transferir este 

julgamento do registo do fazer para o registo do ser, da identidade. O 

reconhecimento, por esta razão, tem um impacto considerável sobre a 

identidade. É graças ao reconhecimento que uma parte essencial do 

sofrimento é transformada em prazer no trabalho. ( DEJOURS, 2013 pg. 

11) 

Dessa forma, o caminho da utilização do reconhecimento no trabalho como forma 

sublimatória, passa pelo julgamento do outro. O homem encontra no trabalho o contato 

com seu semelhante, é neste contato que as relações acontecem, se desenvolvem. É pelo 

olhar do outro que nos reconhecemos, nos transformamos. Quando o indivíduo trabalha, 

ele se relaciona. Há uma exigência por um encontro consigo mesmo, é inevitável. 

Do ponto de vista do equilíbrio ou fadiga pelo trabalho desenvolvido por Dejours 

(2015b), faz surgir uma discussão paradoxal, que é o trabalho como fonte de equilíbrio 

para alguns indivíduos e como fonte de fadiga e sofrimento para outros. 

O autor defende que, para se transformar um trabalho fatigante em equilibrante, é 

necessário uma maior flexibilização da organização do trabalho, permitindo maior 

flexibilidade no arranjo das operações deste trabalho, deixando o trabalhador mais livre 

para fazer suas escolhas no modus de execução e planejamento. Assim, seria possível uma 

diminuição da carga psíquica em decorrência da tensão provocada pela organização do 

trabalho. Não tem como quantificar numericamente a carga psíquica. Dessa forma, Dejours 

(2015b), propôs um modelo quantitativo: “abordagem econômica do funcionamento 

psíquico”. 

Esta abordagem corrobora a teoria Freudiana, elaborada inicialmente em sua obra 

inacabada: o “Projeto para uma psicologia científica” de 1895, em que Freud tentava 

descobrir que forma tomará a teoria do funcionamento psíquico com a introdução de um 

método de abordagem quantitativo, uma espécie de economia de força nervosa. Seria uma 

metáfora biológica do que ele conceitua posteriormente sobre a constituição psíquica. 

Nesta época, Freud interrogava as relações possíveis entre o exterior e o interior e, em 

especial, como se estabelecem, no interior, as relações entre o psíquico e o somático. 

Neste sentido, para Dejours (2015b), os indivíduos, ou seja, os trabalhadores mais 

especificamente, quando submetidos à excitações advindas do exterior (de origem 

psicossensorial), ou do interior (excitações instintivas ou pulsionais), podem a grosso 
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modo, descarregar essas energias quando acumuladas por uma experiência de tensão, 

através de uma via psíquica, motora ou visceral. 

O autor continua dizendo que, cada indivíduo é possuidor de uma exclusiva história 

de vida, com seus desejos, aspirações, motivações e necessidades próprias. Tornando cada 

ser único, possuidor de uma personalidade exclusiva, que lhe confere consequentemente, 

vias de descargas preferenciais. Então, cada indivíduo vai “escolher” uma via para a 

descarga de suas tensões pulsionais. A tarefa passa a ser um elemento muito importante 

neste contexto da relação do trabalho com o aparelho psíquico humano. Quando um 

indivíduo adoece ou sofre de algum mal emocional ou físico é necessário ter um olhar 

abrangente, conversar com o sintoma e procurar entender este indivíduo considerando seu 

contexto laboral e particular, ou seja, é preciso olhá-lo como um todo para entender as 

partes. Compreender o sofrimento psíquico do trabalhador implica em antes investigá-lo, 

considerando a cultura e seus valores, significa, ainda, relacionar este sofrimento aos 

processos subjetivos envolvidos no campo do trabalho.  

Assim, vai-se em busca do entendimento: se em uma determinada tarefa que 

consegue afetar um trabalhador, oferece de fato a saída adequada a sua energia psíquica, 

ou, se a tarefa proporciona atividades psíquicas, fantasiosas e psicomotoras em quantidade 

suficiente para o trabalhador. Aqui não se considera o problema da carga física ou química, 

mas sim de carga psíquica. “Em se tratando de carga psíquica, o perigo principal é o de um 

subemprego de aptidões psíquicas, fantasmáticas ou psicomotoras, que ocasiona uma 

retenção de energia pulsional, o que constitui precisamente a carga psíquica de trabalho”. 

(DEJOURS, 2015b pg. 24).  O trabalho pode ser uma dávida ou um perigo para o aparelho 

psíquico. Vai depender, segundo Dejours (2015b), de uma articulação entre 

atividade/tarefa e o livre funcionamento do aparelho psíquico com o trabalho. Se for livre, 

ou seja, que favorece o desenvolvimento psíquico, vai proporcionar a descarga de energia 

psíquica necessária que aquela tarefa dispõe, diminuindo então sua carga psíquica do 

trabalho, tornando-se equilibrante, efetivando o prazer.  Mas caso contrário, será fadigante, 

pois a carga psíquica deste trabalho se acumula, tornando-se fonte de tensão e desprazer, 

provocando a fadiga e o possível encontro com a patologia. 

Dessa forma, o trabalho pode ser um importante elemento regulador do equilíbrio 

psíquico do trabalhador, no momento em que permite que a carga psíquica seja reduzida 
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quando realizada uma determinada tarefa considerada satisfatória, ou melhor, quando vai 

ao encontro com o desejo inconsciente do indivíduo. 

As organizações de trabalho são destacadas na obra Dejouriana, como 

representantes da vontade do outro sobre o desejo do indivíduo. Como instituição 

responsável pelo conflito vivenciado entre o desejo do trabalhador e a realidade que o 

trabalho impõe através das limitações e injunções existentes nos modelos organizacionais 

de divisão de trabalho. 

São os exemplares da divisão do trabalho e do fracionamento dos indivíduos em 

suas atividades, entremeia de uma só vez, o interior da tarefa, juntamente com as relações 

humanas de trabalho. Observando nestas relações, o exercício de dominação e de 

exploração da força de trabalho, que aniquila com o livre arbítrio do trabalhador pela 

imposição da força pelo empregador.  

Desta forma, as organizações de trabalho são delegadas de métodos de divisão de 

homens, que se tornam trabalhadores “zumbis”, meros executores, despossuídos de sua 

mente e corpo físico, a mercê da vontade do outro (organização), forçado a agir de acordo 

com normas e condutas pré-estabelecidas pela organização, subjugado ao desejo inquisidor 

da instituição. Como reflexo deste embate, tem-se o desejo do trabalhador, do indivíduo, 

em abalroação com a vontade do empregador. Situação mediadora da carga psíquica de 

trabalho. Quanto maior for a divisão do trabalho, se construída de forma rígida e alienante, 

desapropriando o indivíduo de seu trabalho, maior será a limitação da descarga pulsional, 

provocando um inchaço da carga psíquica. 

[...] a carga psíquica do trabalho resulta da confrontação do desejo do 

trabalhador à injunção do empregador, contida na organização do 

trabalho. Em geral, a carga psíquica de trabalho aumenta quando a 

liberdade de organização do trabalho diminui. Essa regra é modulada pelo 

jogo da livre escolha do ofício. A carga psíquica do trabalho é a carga, 

isto é, o eco ao nível do trabalhador da pressão que constitui a 

organização do trabalho pelo trabalhador, a relação conflitual do aparelho 

psíquico à tarefa é bloqueada. Abre-se, então, o domínio do sofrimento 

[...]. (DEJOURS, 2015b. pg 28).   

 Dessa forma, o sofrimento do trabalhador parece vir da ceifação do desejo pela 

organização do trabalho. Da falta de liberdade, que o sujeito no trabalho tem, para elaborar 

um engajamento, dos conflitos que vão surgindo, no choque entre sua personalidade, com 

o seu desejo, e os interesses da organização de trabalho. 



746 
 

 É através da análise do desejo, segundo Dejours (2015b), que pode, percebe-se a 

relação do sujeito com seu trabalho, e a repressão desse desejo, via de regra, terão 

consequências devastadoras no campo do adoecimento para o indivíduo, seja no âmbito 

físico, denunciado pelas doenças somáticas, que se evidenciam no corpo, ou como 

descompensações psiquiátricas variadas. Mas falar de desejo é muito complexo e amplo, 

pois na verdade os seres humanos parecem não saber exatamente o que desejam e como 

encontrar a tão sonhada satisfação na realização deste desejo? O que, por sua vez, se 

tornou um grande dilema contemporâneo. “o problema é que nós não desejamos o que 

queremos, nem tampouco ficamos muito satisfeitos de encontrar o que desejamos”. 

(HERRMANN, 1999 pág. 12). 

 O fato é que o trabalho que já foi castigo, destinado aos escravos, passou a ser 

considerada benção, uma dádiva reservada ao homem, que conforme dito alhures pode ser 

objeto de sofrimento ou de sublimação, entretanto, na sociedade capitalista contemporânea 

o que se verifica é o aumento exacerbado do número de trabalhadores adoecendo em 

virtude de seu trabalho.  

3. O adoecimento físico e/ou mental e as possíveis relações com o sofrimento 

psíquico de trabalhadores. 

Historicamente a psicologia enquanto ciência e profissão não se preocuparam muito 

com o estudo da relação do homem com seu trabalho, fato que tem mudado 

substancialmente. Por muito tempo a ciência psicológica serviu aos interesses da classe 

dominante e contribuiu para o enquadramento do indivíduo à sociedade burguesa e seus 

interesses, e consequentemente fundamentou-se em adaptar comportamentos nas 

instituições de trabalho cujo objetivo era o aumento da produção. Dessa forma, o nexo 

causal entre o trabalho e transtorno psíquico e sofrimento e adoecimento de trabalhadores é 

pouco reconhecido pelos órgãos previdenciários no Brasil, afirma (Jacques, 2007). Mas 

cabe ao psicólogo e a psicologia resignificar a importância do trabalho no processo 

relacional de saúde/doença/sofrimento, através da denúncia crítica da situação e de 

reconhecimento e manejo de técnicas de intervenção. 

Para Bernardo e outros (2011), o trabalhador em ensaio de se adaptar ao sistema, 

cria estratégias de defesa que são as intermediações ao sofrimento, tais como a 

dissimulação, a hiperatividade, o cinismo, o desprezo, a desesperança na busca do 
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reconhecimento, a violência aos subordinados, a negação dos riscos inerentes ao trabalho, 

a comunicação distorcida, entre outros. Sendo que as estratégias individuais se tornam cada 

vez mais ineficientes frente ao discurso duvidoso da realidade do mercado de trabalho, que 

acarreta ainda mais danos à saúde dos indivíduos. De forma que, a ansiedade, o medo e os 

desgastes se acumulam, seja física ou mental, e podem conduzir o trabalhador para uma 

situação de adoecimento e até suicídio.  

Neste sentido como medir o sofrimento psíquico do trabalhador? Sem dúvida esta é 

uma questão complexa e perigosa. Os dados disponíveis para qualquer análise estão 

acessíveis quando o sofrimento evolui para um quadro somático de adoecimento e/ou 

acidente de trabalho. Até mesmo porque o sofrimento psíquico muitas vezes é invisível na 

instituição e para o próprio trabalhador, que não percebe o que está acontecendo e prefere 

assumir a culpa por não estar adaptado e pede demissão. Esta situação não chega a virar 

estatística, fica no âmbito particular.  

Refere-se neste contexto que o adoecimento é uma maneira de construção da 

identidade de doente a partir do discurso do sofrimento, independentemente da estada ou 

sumiço de doença. Sendo assim procuraremos discutir alguns dados oficiais fornecidos 

pelos órgãos públicos na tentativa de encontrar inter-relações, nexo-causal entre o 

adoecimento do trabalhador (relação saúde/doença) com o sofrimento psíquico, sem com 

isso, fazer conluio ou reproduzir discursos dominantes e excludentes que separam mente e 

corpo e sequestram a subjetividade, mas na tentativa de utilizar os recursos disponíveis 

para encontrar respostas.  

A saúde e a doença mental e física estão interligadas e os pensamentos, sentimentos 

e comportamentos têm grande impacto no estado de saúde física. Por outro lado, o estado 

de saúde física tem considerável influência sobre o bem-estar e a saúde mental dos 

indivíduos, inclusive no contexto laboral, e o sofrimento psíquico seria uma resultante 

destes processos holísticos. Dentro de um cenário mundial, segundo a organização mundial 

de saúde (OMS) e a Organização Mundial de Médicos de Família (Wonca) de 2008, 

estima-se que centenas de milhões de pessoas são afetadas por perturbações mentais a 

nível mundial. Calcula-se que 154 milhões de pessoas sofrem de depressão e 25 milhões de 

pessoas de esquizofrenia; 91 milhões de pessoas são acometidas por perturbações do abuso 

de álcool e 15 milhões por perturbações do abuso de drogas. Pelo menos 50 milhões de 
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pessoas sofrem de epilepsia e 24 milhões de Alzheimer e outras formas de demência. 

Cerca de 877 000 pessoas morrem devido a suicídio a cada ano. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde e Organização Mundial de Médicos de 

Família (Wonca) 2008, em 2002, as perturbações mentais e de abuso de substâncias 

adictivas foram cumpridores por 13% da carga global de doença, balizada como morte 

prematura combinada com anos vividos com invalidez. Abrangendo apenas o componente 

de invalidez no cálculo da carga de doença, as perturbações mentais eram causadores por 

31% de todos os anos vividos com invalidez. E este número está a crescer. Em 2030 ao 

considerar somente a depressão, será provavelmente a segunda maior causa da carga de 

doença – menor apenas do que VIH/SIDA. Em países de alto rendimento a depressão 

tornar-se-á um dado de maior aporte para a carga de doença, segundo a [WHO] World 

Mental Health Survey Consortium (2008). 

Estes dados revelam que a saúde mental tem um grande impacto no quadro geral de 

doenças no mundo todo e seu agravamento é uma lastimável realidade, repercutindo direta 

e/ou indiretamente na qualidade de vida das pessoas. Para a OMS, 2008, o resultado total 

das perturbações mentais extrapola o que é representado pelas estimativas da carga de 

doença. Muitas pessoas com perturbações mentais são distanciadas pela sociedade e por 

suas famílias. Assentam na pobreza e ficam sem condições de trabalho e sobrevivência 

porque não recebem o tratamento e os cuidados de que precisam. Essas pessoas, muitas 

vezes são consideradas perigosas ou contagiosas e são vítimas de preconceito e 

discriminação. Consequentemente, ficam fisicamente deportadas da sociedade, renegadas à 

solidão e a humilhação. As consequências das perturbações mentais também são de efeito 

interligado com as doenças crônicas, tais como cancro, doenças cardiovasculares, diabetes, 

e VIH/SIDA. Sem tratamento, as perturbações mentais podem levar a comportamentos 

pouco saudáveis, uma vez que não há muita aderência a tratamentos de saúde prescritos. 

 A OMS, 2008 ainda adverte para a questão da somatização dos problemas 

de saúde mental e como os sistemas de saúde diagnosticam estes problemas de saúde 

mental, uma vez que as pessoas experimentam emoções através do corpo, como as 

ansiedades vivenciadas como um nó no estômago ou as angústias como uma falta de ar, a 

depressão como uma preguiça ou cansaço e lentidão e assim sucessivamente. Dessa forma, 
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as pessoas irão procurar ajuda para aquilo que elas conhecem e sentem fisicamente, tendo 

dificuldades em expressar outras questões de ordem emocional.  

As expressões de sofrimento emocional incluem “pensar demasiado”, 

“sentir coisas a rastejar pelo corpo”, “um coração pesado”, “sofrer dos 

nervos”,“sentir-se quente”, “gás”, “calor na cabeça”, “sensação de 

picadas no meu corpo” e “uma sensação de peso por todo o meu corpo”. 

([WHO] WORLD MENTAL HEALTH SURVEY CONSORTIUM , 

2008 PG 48). 

 

Considerando a realidade brasileira os dados previdenciários do INSS, mostram que 

os transtornos mentais já ocupam a terceira posição entre os pagamentos de concessão de 

benefícios previdenciários, porém o grupo das “lesões, envenenamento, e algumas outras 

consequências de causas externa” (CAP XIX do CID- 10) constituem em média 61,10% 

(2.256.260 benefícios) entre todos os grupos de causa. Em segundo lugar, aqueles 

consecutivos das “doenças osteomusculares e do tecido conjuntivo” (CAP XIII do CID-10) 

com 826.315 casos mostrando um percentual de 22,38%. Em comparação aos benefícios 

não acidentários, ocorre uma inversão neste quadro. No qual, o grupo que representa as 

“doenças osteomusculares e do tecido conjuntivo “(CAP XIII do CID-10) aparece em 

primeiro lugar com um percentual de 23,05% (5.440.412) e em segundo lugar as “lesões, 

envenenamento, e algumas outras consequências de causas externa” (CAP XIX do CID-

10) com 5.027.722 (21,30%). 

Na Classificação Internacional de Doenças – CID 10, publicada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que visa padronizar a codificação de doenças e outros 

problemas relacionados à saúde, a LER/DORT pode receber o código Z 57.9 - Exposição 

ocupacional a fator de risco não especificado. Entretanto, mais comumente os códigos de 

doenças enquadradas como LER/DORT se encontram no Capítulo XIII da CID 10 (Letra 

M) - Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo e, em alguns casos, no 

Capítulo VI (Letra G) – Doenças do Sistema Nervoso. Sendo estes, os mais usados pela 

perícia médica na caracterização dos segurados com LER/DORT. 

Evidenciando o contexto brasileiro, segundo o Manual de Procedimentos para os 

Serviços de Saúde (2001), a adesão de novas tecnologias e métodos gerenciais, por 

exemplo, favorecem o aumento do trabalho que, conivente com a instabilidade no 

emprego, transforma o perfil de adoecimento e do sofrimento psíquico dos trabalhadores, 
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evidenciado principalmente pelo aumento do império de doenças relacionadas ao trabalho, 

como as Lesões por Esforços Repetitivos (LER), também denominadas de Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). Dessa forma, o aparecimento de 

novas formas de adoecimento mal reconhecido, como o estresse e a fadiga física e mental e 

outras manifestações de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho, concebem situações 

que exigem mais pesquisas e conhecimento para que se possam tracejar propostas mais 

adequadas e efetivas de intervenção. A questão da violência urbana e aumento da 

criminalidade nos ambientes laborais, como assaltos e roubos seguidos ou não de violência 

física ou psicológica ao trabalhador, agressões verbais aos trabalhadores do serviço 

público, violência nas escolas e aos professores, entre outras situações, são fatores de risco 

para a ocorrência da síndrome de estresse pós-traumático. Esses trabalhadores comumente 

apresentam problemas de saúde e sofrimento mental que portam estreita relação com o 

trabalho. Na totalidade das causas externas os acidentes relacionados ao trabalho tem sua 

relevância devido sua amplitude nos dados de mortes e incapacidades total e /ou parcial 

dos trabalhadores, gerando impactos diretos para o próprio trabalhador, para o empregador 

e para o Estado. 

Em 1998, foram registrados pelo MPAS, no país, 401.254 acidentes de 

trabalho, distribuídos entre acidentes típicos (337.482), de trajeto 

(35.284) e doenças do trabalho (28.597). O total de acidentes distribui-se 

entre os setores da indústria (46,1%), serviços (40,1%) e agricultura 

(8,1%), sendo que 88,3% ocorreram nas regiões Sudeste e Sul. Entre 

trabalhadores do sexo masculino, o principal ramo gerador de acidentes é 

o da construção civil. Dos casos notificados, cerca de 57,6% referem-se 

ao grupo etário até 34 anos de idade. Verifica-se um aumento de 

acidentes no “ramo dos serviços prestados” principalmente às empresas. 

Foram 32.642 acidentes, em 1998, comprovando a importância crescente 

do trabalho terceirizado no conjunto dos acidentes de trabalho no país. 

(MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A SAÚDE, 2001 PG 21). 

Segundo Barbosa (2014), além das condições adequadas de trabalho que 

contribuem de forma significativa para a diminuição dos riscos de acidente no trabalho, a 

duração do trabalho é um fator que deve ser considerado devido a relação existente entre a 

quantidade de horas de trabalho extenuantes e acidentes no trabalho e ainda doenças 

profissionais. Uma vez que jornadas extensivas levam muitas vezes o trabalhador à fadiga 

física e/ou mental, impactando na saúde e bem estar social dos indivíduos. Ressalta que o 

Brasil melhorou seus índices de acidentes de trabalho, apesar de ainda não estar sob 

controle, no entanto as doenças oriundas do trabalho tiveram um acentuado aumento, 
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mudando a realidade a ser observada nos ambientes laborais. No Brasil a portaria/MS Nº 

1339, de 18 de novembro de 1999, do Ministério da Saúde, cumprindo a determinação 

contida no art. 6.º, § 3.º, inciso VII, da LOS, também adotada pelo Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS),descreve os princípios norteadores para um 

diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho, pois institui uma Lista de Doenças 

relacionadas ao Trabalho, a ser adotada como referência dos agravos originados no 

processo de trabalho no Sistema Único de Saúde, para uso clínico e epidemiológico. Nesta 

lista consta a relação de agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional, com as 

respectivas doenças que podem estar com eles relacionadas e tem um capítulo exclusivo 

aos transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho (Grupo V da CID-

10). 

Apesar de ser uma boa tratativa, as informações presentes em tal lista parecem ser 

insuficientes para conhecer a realidade sobre o adoecimento dos trabalhadores brasileiros, 

muito menos não oferece subsídios para a confecção de políticas de ações preventivas e 

acompanhamento de assistências aos trabalhadores. Assim fica descaracterizado as 

condições de saúde do indivíduo com o seu trabalho, colaborando para o distanciamento 

das ações dispendidas pelas políticas públicas com a realidade do trabalhador brasileiro. 

Nesse sentido, o DIEESE, 2016 informa que em: “2014, a quantidade de vínculos formais 

cujos trabalhadores sofreram afastamentos devido a acidentes de trabalho típico, acidentes 

de trajeto e doença ocupacional chegou a 557 mil”. 

Considerações Finais 

De uma forma ou de outra a literatura tem em comum que as doenças oriundas do 

trabalho resultam em sofrimento para o trabalhador, seja ele com afastamento temporário 

ou afastamento prolongado ou até mesmo definitivo. 

Vale salientar que a ideia de sofrimento parece estar fortemente associada a morte e 

adoecimentos, a contextos de perdas, como aponta Brant e Minayo-Gómez (2007), e 

quando confrontada ao trabalho recorda variados sentidos positivos ou negativos como o 

medo pela perda do emprego ou angústias geradoras nas relações de trabalho, entre outros 

fatores. Dessa forma, a manifestação do sofrimento parece não ter lugar na cultura 

narcísica que vivemos, mas sua transformação em doença fica mais aceitável e/ou 

justificável. 
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Assim a pressão excessiva do mundo moderno gera uma série de problemas de 

ordem emocional, como depressão, estresse, ataques de ansiedade ou síndrome do pânico 

que como consequência pode ter causa no isolamento, pressão psicológica, ritmo agressivo 

de trabalho, dificuldades ou desentendimentos no ambiente de trabalho ou carga horária 

excessiva. Essas doenças são consideradas perigosas, no entanto não são encaradas com a 

devida seriedade, podendo ser imperceptíveis quando no início ou à primeira vista. Ao 

contrário do que pensam, podem se tornar irreversíveis, afastando definitivamente o 

trabalhador (Medina1986). Ocorre com frequência entre policiais, seguranças, professores, 

bancários, operadores de telemarketing e profissionais de comunicação dentre outras 

categorias profissionais. 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), apenas enquanto estimativa 

da Organização Mundial da Saúde, indica que os transtornos mentais menores poderão 

acometer cerca de 30% dos trabalhadores ocupados. Já os transtornos mentais considerados 

graves, cerca de 5 a 10% dos trabalhadores ocupados. Portanto o que fica evidenciado é 

que o trabalhador por não encontrar recursos subjetivos para nomear seu sofrimento, 

encontra no discurso médico de produção da identidade de doente, um aparato legal e 

técnico para o seu desamparo e assim ser acolhido em sua demanda superficialmente, sem 

na verdade, poder ser reconhecido genuinamente o cerne da questão: que é o sofrimento, 

há na verdade um tamponamento do sofrimento quando este se transforma em doença, pois 

o mesmo não pode ser visto de outra forma.   

REFERÊNCIAS 

ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do 

Trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999. 

ARENDT, H.  A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 

BARBOSA, Magno Luiz. Redução da duração do trabalho: aspectos sociais, jurídicos, 

econômicos e possibilidades de empregabilidade sob perspectivas contemporâneas. São 

Paulo : LTr, 2014. 

BERNARDO, Marcia H. et al. Ainda sobre a saúde mental do trabalhador: Dossiê 

Temático Apresentação. Rev. bras.Saúde ocup., São Paulo, 36 (123): 8-11, 2011. 

BIRMAN, Joel. Mal-estar na atualidade: A psicanálise e as novas formas de 

subjetivação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 

BRANT, Luiz Carlos; MINAYO-GOMEZ, Carlos. A transformação do sofrimento 

emadoecimento: do nascimento da clínica à psicodinâmica do trabalho. Ciênc. saúde 



753 
 

coletiva, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 213-223, 2004.   

Availablefrom<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232004000100021&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 01 Abrilde 2017.  

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232004000100021. 

BRANT, Luiz Carlos; MINAYO-GÓMEZ, Carlos. Dispositivos de Transformação 

doSofrimento em adoecimento numa empresa. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/pe/v12n3/v12n3a03> Acesso em 14 de Maio de 2017. 

BRAVERMAN, Harry. Trabalho e Capital Monopolista: A Degradação do Trabalho no 

Século XX. Rio de Janeiro, 1981. 

DEJOURS, Christophe. A Loucura do Trabalho: Estudo de Psicopatologia do Trabalho. 

Tradução de Ana Isabel Paraguay, Lúcia Leal Ferreira. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2015a. 

DEJOURS, Christophe. A Sublimação, entre sofrimento e prazer no trabalho. In: 

Conferência apresentada no Institut Franco -Portugais a 22 de Fevereiro de 2013, 

organizada pela Sociedade Portuguesa de Psicanálise..Artigo traduzido por Duarte Rolo. 

DEJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Elisabeth; JAYET, Christian. Psicodinâmica do 

Trabalho, contribuições da Escola Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e 

trabalho. Coordenaçao Maria Irene StoccoBetiol; tradutores Maria Irene Betiol...et al. São 

Paulo: Atlas, 2015b. 

DE MASI, Domenico. O Ócio Criativo: Entrevista a Maria Serena Palieri. Rio de Janeiro: 

Sextante, 2000. 

FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: A Vontade deSaber. 13. ed. Rio de 

Janeiro: Edições Graal, 1988. 151 p. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e 

J. A. Guilhon Albuquerque. 

FOUCAULT, Michel.  Nietzsche, Freud e Marx The.trumPhilosoficum. São Paulo: 

Princípio, 1997 

HERRMANN , Fabio. O que é Psicanálise - Para iniciantes ou não. São Paulo : Psique, 

1999. 

JACQUES, Maria da Graça. O Nexo Causal em saúde/doença mental no trabalho: Uma 

demanda para a Psicologia.  

FREUD, Sigmund, (1930) O Mal-Estar na Civilização. In: Edição Standart brasileira das 

obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. V 21, p. 73-

148. 

FREUD, Sigmund. Projeto para uma psicologia científica (1950[1895]). Rio de Janeiro: 

Imago, 1969. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 

Freud, vol. I. 

MEDINA, M.C. G. - A aposentadoria por invalidez no Brasil. São Paulo, 1986. 

[Dissertação de Mestrado, Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Principais indicadores 

de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, Ano 2015 edição 1: Disponível em 



754 
 

http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/aeat-2013/estatisticas-de-acidentes-do-

trabalho-2013/subsecao-a-acidentes-do-trabalho-registrados/tabelas-a-2013 Acessos em 14 

de Maio de 2017. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL. Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. 

Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de 

saúde /Ministério da Saúde do Brasil, Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil; 

organizado por Elizabeth Costa Dias ; colaboradores Idelberto Muniz Almeida et al. – 

Brasília: Ministério da Saúde do Brasil, 2001. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL.(1999). Portaria Federal Nº 1.339/GM – MS, de 

18 de novembro de 1999, Brasília, DF:  Disponível em; 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1999/prt1339_18_11_1999.html Acesso em 

14 de Maio de 2017. 

MENEZES, Lucianne Sant’Anna. Psicanálise e saúde do trabalhador: nos rastros da 

precarização do trabalho. São Paulo: Primavera, 2012. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) – Classificação de Transtornos 

Mentais e de Comportamento da CID-10: Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas 

– Coord. Organização Mundial da Saúde; trad. Dorgival Caetano. Porto Alegre, Artes 

Médicas, 1997.   

ORGANIZAÇAO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório Mundial de Saúde:  

Financiamento dos sistemas de saúde.O caminho para a cobertura universal Disponível 

em:http://www.who.int/eportuguese/publications/WHR2010.pdf?ua=1 Acessos em 10 de 

Maio de 2017. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) E ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

MÉDICOS DE FAMÍLIA (WONCA). Integração da saúde mental nos cuidados de 

saúde primários:Uma perspectiva global, 2008.   Disponível em: 

http://www.who.int/eportuguese/publications/Integracao_saude_mental_cuidados_primario

s.pdf?ua=1 Acessos em: 10 de Maio de 2017. 

POLITZER, Georges. Crítica aos Fundamentos da Psicologia – a psicologia e a 

psicanálise. Trad. Marcos Marcionilo e Yvone M. T. da Silva. Piracicaba, SP: 

UNIMEP,1998. 

SELIGMANN-SILVA, E. – A Interface Desemprego Prolongado e Saúde Psicossocial. 

In SILVA FILHO, J.F. (Org) – A Danação do Trabalho, Rio de Janeiro, Te Corá, 1997, p. 

19-63. 

SELIGMANN-SILVA, E. - Psicopatologia e Psicodinâmica no Trabalho. In: MENDES, 

R. (Ed.) – Patologia do Trabalho. Rio de Janeiro, Atheneu, 1995. p. 287-310. 

 
 



755 
 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA COMO RESULTADO DA REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA APLICADA A UMA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA 

 

Alessandra Aparecida Franco
182

, UEMG 

 

1 Introdução 

O setor sucroalcooleiro tem participação importante na economia nacional e vem se 

expandindo para diversas regiões do país, seja no aumento da demanda assim como na 

concorrência entre as usinas. O estado de Minas Gerais ocupa o segundo lugar no ranking 

nacional de produção de cana-de-açúcar e álcool, ficando atrás apenas do estado de São 

Paulo. O governo de Minas está atuando no desenvolvimento do setor e quer ampliar a 

produção. A meta é aumentar a participação mineira nos mercados brasileiro e 

internacional de açúcar e álcool. O governo vem investindo para expandir as instalações de 

usinas desde 2005.   

Contudo, o setor sucroalcooleiro atravessa uma crise sem precedentes em função 

dos impostos elevados, dos custos de produção em alta, da sazonalidade da produção da 

matéria prima e da subordinação ao ciclo agronômico da lavoura. E nesse cenário, as 

inovações tecnológicas são dinâmicas, havendo a necessidade de quantificação dos custos 

de produção e eficiência, para que empresas do setor se mantenham competitivas 

superando a crise contingencial. 

O fato é que, a crescente necessidade de redução de custos e aumento de 

produtividade dentro das organizações; a pouca disponibilidade de recursos para 

investimento; a necessidade do emprego de técnicas mais simples e de baixar os custos da 

produção; a globalização da economia mundial; a abertura e a concorrência dos mercados; 

e a necessidade da eficiência organizacional, motivam as organizações na busca constante 

de produtividade e redução de custos (LIKER; MEIER, 2007). 

Nesse sentido, a busca não só pela redução dos custos, mas também por resultados 

cada vez maiores e melhores na produção, vem ao longo do tempo demonstrando várias 

alternativas para a implementação de uma gestão eficiente.  

Ressalta-se que todo esse processo é decorrente do Toyotismo, modelo básico da 

produção capitalista, hoje conhecido mundialmente como carro chefe do modelo 
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neoliberal, o qual promoveu grandes mudanças nas condições de trabalho do trabalhador, 

como nova reestruturação da produção e do trabalho (HIRATA, 1994). Esse modelo 

desenvolveu uma estrutura mais flexível e, segundo Antunes (2009), faz uso de técnicas 

remanescentes de gestão da força de trabalho, do trabalho em equipe, das formas de 

produção requerendo ainda que num plano discursivo, a participação dos trabalhadores. 

Nesse sentido, fundamentada pela participação das pessoas nas tomadas de decisão, 

a gestão participativa tem se  apresentado como uma ferramenta relevante. Seus principais 

resultados consistem em eficiência, eficácia e qualidade, se apresentando como uma 

estratégia de implementação de um gerenciamento inovador, o qual atende às demandas de 

um mundo globalizado. A problemática apresentada neste estudo busca resposta para a 

seguinte questão: Quais os impactos nos custos da mão de obra aplicada à produção, a 

partir da implementação da gestão participativa em uma empresa do setor sucroalcooleiro? 

Hipóteses cabíveis para responder a esta indagação estão embasadas nas lições de Vian 

(2006), Padoveze (2003), Liker e Meier (2007), Periadi (2011) e Martins (2003), teóricos 

da área abordados neste trabalho.  

A relevância da pesquisa é mostrar o quanto a gestão participativa resultante da 

reestruturação produtiva, apesar de seu caráter de exploração subjetiva do trabalhador tem 

sido importante em organizações de grande porte como é o caso de uma indústria 

sucroalcooleira, pois cria um elo entre os trabalhadores e a empresa, fazendo com que os 

mesmos conheçam melhor o local em que trabalham tomando conhecimento da missão, da 

visão, dos objetivos organizacionais e se identificando com eles, de maneira pró ativa. Pelo 

exposto, o estudo se apresenta significativo para o setor, dado a sua representatividade 

preponderantemente na economia. 

.  

1.1 Objetivos 

O presente trabalho objetivou, portanto, levantar, analisar e discutir os impactos nos 

custos da mão de obra aplicada à produção, nos primeiros anos da implementação da 

gestão participativa em uma empresa do setor sucroalcooleiro. As principais questões 

abordadas neste trabalho são relativas aos comparativos de custos e eficiência na área 

industrial, no sentido de revelar se é possível ou não atingir objetivos iguais ou mais 

eficientes, com redução de custos operacionais, a partir do envolvimento dos trabalhadores, 

conscientes da necessidade de sobrevivência e manutenção da organização e de seus 

vínculos empregatícios.  
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2 Referencial Teórico 

Até a crise de 1973, a organização do modo de produção capitalista 

fordista/taylorista buscava promover com regular satisfação a valorização do capital 

através do padrão de acumulação.  Após esse período, porém,  de acordo com Mészáros 

(2002), houve a necessidade de se gerar novos métodos de expansão que garantissem a 

funcionalidade e a reprodução sociometabólica do capital. 

Criado pelos Estados Unidos e União Soviética, esse padrão contemporâneo visava 

a concessão de pequenos benefícios aos trabalhadores com a finalidade de abater a luta de 

classes colocando-se como par oposto ao comunismo (MIRANDA, 2006).  

De acordo com Antunes (1999), o chamado Estado de bem-estar social, 

proporcionado pelo crescimento econômico de países centrais do sistema, até conseguiu 

por um tempo determinado sustentar uma política de pleno emprego garantindo direitos 

sociais a classe trabalhadora a qual nunca havia experimentado algo parecido. Isto porque, 

“ofereceu a ilusão de que o sistema de metabolismo social do capital pudesse ser efetiva, 

duradoura e definitivamente controlado, regulado e fundado num compromisso entre 

capital e trabalho mediado pelo Estado” (ANTUNES, 1999, 38). 

Destaca-se que esse aglomerado de fatores não tinha como objetivo apenas a 

acomodação do movimento sindical e a difusão da crença de um “capitalismo 

humanizado”, mas, segundo Miranda (2006), desejava com certeza ampliar o consumo de 

massas visando uma produção excedente, sendo esse o paliativo encontrado para o controle 

da crise de superprodução e do desemprego estrutural.  

Nesse sentido, o rígido modelo fordista/taylorista, juntamente com o Estado 

interventor aliado as conquistas dos trabalhadores e sua estrutura política e ideológica, 

converteram-se em impedimentos a nova situação econômica e desfavoráveis na relação de  

forças entre capital e trabalho. 

Assim, a ideologia neoliberal disseminou-se historicamente ao se impor ao capital a 

necessidade de administrar uma crise cíclica. Na estratégia do desenvolvimento econômico 

neoliberal, a maior exposição da indústria local à concorrência internacional e as 

dificuldades para elevar a produtividade e competitividade seriam compensadas pela 

reforma nas relações de trabalho. O capitalismo passou a defender, basicamente, maior 

desregulamentação do mercado de trabalho e flexibilidade nas negociações coletivas como 

formas de eliminar o que consideram como distorção do padrão de desenvolvimento 
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constituído a partir da década de 1930. Seria uma forma de reduzir o custo da força de 

trabalho par tornar o país atraente aos investimentos estrangeiros e limitar as negociações 

coletivas ao âmbito da empresa, que devem prevalecer sobre a legislação trabalhista e 

excluíram a participação do Estado. 

Contrário ao modelo anterior, o toyotismo modelo básico da produção capitalista  

promovido pelo neoliberalismo “utiliza-se de novas técnicas de gestão da força do 

trabalho, do trabalho em equipe, das células de produção, dos times de trabalho 

semiautônomos, além de requerer pelo menos no plano discursivo, o envolvimento 

participativo dos trabalhadores”(ANTUNES, 2009, p. 54) 

Todavia, explica Tumulo (2002), apesar de bastante divulgado no Brasil o modelo 

atual não foi de todo implementado nas indústrias brasileiras combinando outras formas de 

produção. Isto porque, o capitalismo procura  adequar sua forma de produção as situações 

reais de cada região, com vistas a atender seu objetivo maior que a valorização do capital.  

Nesse cenário, é possível compreender que a reorganização da produção ocasionada 

pelo capitalismo sob as formas do padrão de acumulação flexível, evidencia à antiga 

exploração da condição objetiva dos trabalhadores coligado a intensa exploração subjetiva. 

Logo, com a intensão de explorar a classe trabalhadora o capital restabelece o 

processo de trabalho de modo que não desestruture a subordinação do trabalho ao capital, 

mas o oculte, mantendo desse modo a alienação do produto.  

 

Em outras palavras, no padrão de produção flexível, trabalhadores são 

chamados a uma desalienação ilusória e provisória do processo de 

trabalho, participando de grande parte das etapas da produção, sentindo-se 

colaborador, sócio, polivalente, comprometido subjetivamente com seu 

espaço de trabalho (MIRANDA, 2006, p.3).  

 

Desse modo, a autora completa afirmando que é incontestável o fato de que o 

capital cria uma nova proposta de conformação, ao associar através do ilusório e parcial o 

controle dos processos de trabalho a subjetividade dos trabalhadores, além, obviamente do 

direcionamento interessado de sua formação – qualificação - e da interferência na sua 

relação com as entidades sindicais (MIRANDA, 2006). 

Dentro de uma perspectiva mais humanista, mas de nenhum modo não 

neoliberalista a gestão participativa é referenciada por autores como Chiavenato (2009) 

como o estágio mais liberal da gestão das pessoas posto que, ela transforma os 

trabalhadores em parceiros do negócio minimizando custos e aumentando os benefícios da 
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atividade empresarial. Ainda segundo o mesmo autor, as bases para a gestão participativa 

consistem na visão do negócio, trabalho em equipe, desenho do trabalho, informação 

operacional e sistemas de recompensas, princípios do modelo toyotista (CHIAVENATO, 

2009). 

Mais especificamente, na década de 1980 o processo de gestão participativa e seus 

métodos resultantes do atual modelo, permitiram definitivamente a interferência direta ou 

por meio de seus representantes nas decisões empresariais no campo dos procedimentos 

administrativos, comerciais ou, na condução da empresa, sendo este último aspecto muito 

mais raro de ocorrer (AURELLANO; ALBUQUERQUE, 1999). 

Desta feita, compreende-se que uma gestão participativa significa dizer que não só 

os gerentes têm influência sobre as decisões na organização, mas também os trabalhadores 

de uma maneira geral, podendo toda a equipe observar, analisar, sugerir e recomendar a 

tomada da decisão executiva.  

Nessa linha de raciocínio, explica Maranaldo (1989, p. 60): 

A administração participativa é o conjunto harmônico de sistemas, 

condições organizacionais e comportamentos gerenciais que provocam e 

incentivam a participação de todos no processo de administrar. Visando 

através dessa participação, o comprometimento com os resultados 

(eficiência, eficácia e qualidade) não deixando a organização apresentar 

desqualificação. 

Posto isso, depreende-se que o comprometimento total do trabalhador enquanto 

força de trabalho com os resultados, garante a sustentabilidade e efetividade do modelo de 

gestão baseado na verdadeira gestão participativa, significando que cada pessoa está 

consciente da sua responsabilidade individual com os resultados a serem perseguidos pela 

equipe e pela empresa.  

Na gestão participativa, o envolvimento das pessoas e a preocupação com os 

resultados são relevantes muito mais que nas empresas de gestão autocráticas. Isso explica 

porque a gestão participativa é o modelo de gestão que mais se adapta ao trabalhador na 

sociedade do conhecimento, pois as responsabilidades assumidas por esse trabalhador 

caracteriza embora de modo disfarçado, o caráter subjetivo do trabalho no atual modelo de 

produção por moldar o trabalhador a um padrão de produtividade totalmente controlado 

pelo capital. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

O método utilizado neste trabalho é o estudo de caso, o qual segundo Fachin (2005) 

é caracterizado por ser um estudo intensivo o qual leva em consideração, principalmente, a 

compreensão, como um todo, do assunto investigado, permitindo ao pesquisador abordar 

uma gama mais ampla de questões históricas, atitudinais e observacionais (YIN, 1989). As 

técnicas de pesquisa foram a pesquisa bibliográfica e a documental. A pesquisa 

bibliográfica, na definição de Silva (2003, p. 60) “explica e discute um tema ou problema 

com base em referências teóricas já publicadas em livros, revistas, periódicos, artigos 

científicos”. Já a pesquisa documental, se restringe a fonte de coleta de dados em 

documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias, as quais 

podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois (LAKATOS, 

1991). A pesquisa exploratória se realizou em uma usina de cana-de-açúcar, localizada no 

interior de Minas Gerais, mais precisamente no Triângulo Mineiro, durante o mês de 

janeiro de 2016, por meio de entrevista direta com o gestor industrial. Na coleta de dados, 

foram identificados e analisados relatórios de janeiro a dezembro de 2013, cedidos pelos 

setores de produção e recursos humanos da indústria.  

 

4 Resultados 

Preliminarmente, os dados mostraram que a usina objeto deste estudo está 

incorporada a um grande grupo empresarial que atua nas regiões Nordeste e Sudeste, desde 

setembro de 1988. Somente no setor sucroalcooleiro, o grupo possui cinco usinas de 

grande porte, responsáveis por uma produção de mais de 300 mil metros cúbicos de álcool 

e de mais de 6,5 milhões de sacas de açúcar dos tipos VHP, cristal e refinado. Sua 

produção passa por um sofisticado e complexo sistema de logística, que a escoa ao 

mercado consumidor por meio da utilização de um sistema multimodal especializado, 

composto por transportes rodoviário, ferroviário e marítimo. O álcool e o açúcar do grupo 

alcançam mercados na Europa, Ásia, África, América do Norte, América do Sul e América 

Central.  

A usina estudada possui um eficiente sistema de logística para distribuição da produção de álcool 

e açúcar ao Centro-Sul do país e ao estado de Minas Gerais. Só de açúcar, são escoados, através 

do terminal multimodal de Uberlândia - MG, mais de 2,0 milhões de sacas e de álcool, 90 milhões 

de litros. A tecnologia utilizada é de ponta tanto no aproveitamento da cana como em sua 

transformação em álcool e açúcar, garantindo que o índice de produtividade seja acima da média 
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da região que é cerca de 90 toneladas de cana por hectare. A eficiência do setor produtivo e de 

seu sistema de distribuição garante a indústria uma forte presença nos mercados em que atua. 

Neste estudo optou-se em comparar a safra do ano de 2011 com a safra do ano de 2013, em 

função da safra do ano de 2012 ter sido atípica devido ao atraso para início da mesma bem como, 

de problemas de ordem financeira vividos pela empresa. Um dos motivos que explica esse fato, é 

que o setor ficou refém das multinacionais imperialistas nos últimos quatro anos, após a migração 

de enormes volumes de capitais especulativos do setor imobiliário em bancarrota dos países 

centrais. No Brasil, grande parte dos capitais imperialistas destinados aos investimentos no setor 

é usado na compra de usinas que já estavam em funcionamento, na maior parte dos casos, 

subsidiadas por recursos públicos provenientes, principalmente, dos recursos do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Social (BNDES). Parte desses capitais é desviada para aplicações financeiras, 

enquanto as incorporações e investimentos tem sido em grande medida, subsidiado pelo BNDES, 

o que faz com que o setor sucroalcooleiro se torne o principal tomador de empréstimo dos 

recursos deste Banco, como forma de compensar a queda da produtividade, devido à falta de 

investimentos adequados (UNICA, 2003). 

A inserção da gestão participativa na usina ocorreu a partir de janeiro de 2012, após 

a intensificação da crise na organização. Desde então, foram realizadas diversas mudanças. 

Dentre elas, considerada como o maior desafio a ser superado, encontra-se a redução dos 

custos com a mão de obra empregada. Contudo, como se pode ver pelas tabelas 1 e 2, os 

resultados quando comparados, foram satisfatórios. As pequenas variações nos demais 

indicadores, com exceção da cana moída e das produções de açúcar e álcool, mostram que 

os resultados obtidos relativos à eficiência e eficácia nos processos, ocorreram dentro do 

esperado evidenciando a eficácia organizacional obtida por meio da gestão participativa. 

 

Tabela 1. Análise de Indicadores 2011 

 
Safra 2011 

Cana moída total 1.406.742 toneladas 

% de Aproveitamento Industrial 98,15% 

Sacos de açúcar produzidos 1.906.320 sacos de 50kg 

Álcool total produzido 73.530.000 litros 

Açúcar entrado por tonelada de cana 146kg/TC 

Extração do açúcar contido na cana 95,32% 

Eficiência de recuperação do açúcar entrado 98,36% 
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Açúcar produzido por tonelada de cana 124,13kg/TC 

Álcool produzido por tonelada de cana 97,64 litros/TC 

Custo com manutenção de entressafra R$ 6.500.000.00 

Custo com produtos químicos por tonelada de cana R$ 1,74 

Custo mensal com folha de pagamentos sem encargos R$ 632.184,00 

Fonte: Boletim de Informações Gerais (BIG) -  fornecido pelo departamento pessoal da usina. 

 

Em função da crise sofrida pela empresa no ano de 2012, ocasionada pela retenção de 

equipamentos que estavam em manutenção externa, falta de máquinas e equipamentos para 

corte, carregamento e transporte, bem como, falta de recursos para início da moagem, os 

dados deste ano não foram apresentados. A safra somente teve inicio no final do mês de 

agosto, apresentando dados de performance, fora dos padrões normais de moagem e 

produção. Entretanto, nota-se que os dados do ano subsequente – 2013, são bastante 

significativos, conforme apresenta a Tabela 2. 

 
Tabela 1. Análise de Indicadores 2013 

 
Safra 2013 

Cana moída total 700.300 toneladas 

% de Aproveitamento Industrial 97,11% 

Sacos de açúcar produzidos 333.556 sacos de 50kg 

Álcool total produzido 55.586.000 litros 

Açúcar entrado por tonelada de cana 132kg/TC 

Extração do açúcar contido na cana 95,79% 

Eficiência de recuperação do açúcar entrado 97,25% 

Açúcar produzido por tonelada de cana 119,80kg/TC 

Álcool produzido por tonelada de cana 81,4litros/TC 

Custo com manutenção de entressafra R$ 1.150.000,00 

Custo com produtos químicos por tonelada de cana R$ 1,82 

Custo com manutenção na safra por tonelada de cana R$ 0,25/TC 

Custo mensal com folha de pagamentos sem encargos R$ 387.947,68 

Fonte: Boletim de Informações Gerais (BIG) -  fornecido pelo departamento pessoal da usina. 

 

Pela Tabela, observa-se que a cana moída sofreu uma queda considerável. Contudo, 

o ano de 2013 foi considerado um ano de recuperação na produção, em virtude da grave 

crise que a usina atravessou no ano anterior. Os dados revelam que em 2013 o custo com o 

pagamento da mão de obra diminuiu em relação a 2011, o que pode ser facilmente 

explicado, já que para que houvesse eficácia na redução de custos, de caráter geral e 

permanente, a usina optou por implementar a gestão participativa iniciando-a através da 
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redução do efetivo. Obviamente que quando da implementação desse novo modelo de 

gestão, novas práticas administrativas foram inseridas, utilizando-se de novas atitudes 

organizacionais compatíveis com a atual realidade da empresa. Estabeleceu-se então, novas 

diretrizes gerenciais e os processos organizacionais resultaram em muitos avanços, 

gerando um clima de colaboração intenso entre os funcionários, relatou o gestor 

entrevistado.  

Como o modelo de gestão participativa implica no envolvimento de todo o coletivo 

de trabalhadores na resolução de problemas e desenvolvimento de propostas para melhorar 

os serviços, foram realizadas reuniões com os trabalahdores para que os mesmos 

atingissem um nível de conscientização e de envolvimento com o novo modelo a ser 

desenvolvido na empresa. As reuniões aconteciam semanalmente e eram divididas por 

equipes de produção e setores da empresa. Na medida em que novos líderes iam sendo 

capacitados, as reuniões iam acontecendo com outros trabalhadores, até que todos tivessem 

conhecimento sobre os fatos.  

Houve achatamento na hierarquia com demissões de cargos de chefia assim como, 

em cargos operacionais. Parte das demarcações de função, ou seja, os cargos e ocupações 

hierárquicas despareceram tornando-se hierarquias funcionais comprimidas. Como os 

salários dos supervisores eram relativamente maiores que os de operação, cada demissão 

de um supervisor representava, em média, o salário de seis operadores. A usina optou em 

demitir parte dos que ganhavam mais e promoveu outros funcionários com salários 

menores. Isso fez com que os trabalhadores empregados se sentissem motivados, o que 

garantiu um maior empenho e dedicação, que resultou em indicadores muito satisfatórios. 

Os resultados positivos podem ser vistos na Tabela 2, a qual gerou um percentual de 

aproveitamento industrial superior a 97%.  

De acordo com o gerente entrevistado, com o enxugamento da mão de obra, as 

tarefas e responsabilidades foram transferidas para grupos de trabalho e como 

consequência, os problemas na produção foram detectados com maior rapidez e 

solucionados com maior eficácia, pois cada grupo ficou responsável por sua eficiência 

produtiva definida por metas. Ocorreu assim, um alto nível de envolvimento entre a 

empresa e trabalhadores comprovando a eficácia da gestão participativa enquanto 

ferramenta gerencial, capaz de transformar as pessoas antes consideradas pela organização 

como recursos passivos, para parceiros ativos na realização dos processos.   
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Vale ressaltar que a implementação do modelo participativo, está sendo realizada 

com maior ênfase na indústria e está sendo conduzido pelo gerente industrial com o apoio 

do setor de Recursos Humanos. Os resultados estão bem acima do esperado, mesmo 

sabendo que a empresa, como um todo, continua em crise. A pretensão da organização, é 

que aos poucos, o modelo seja implementado em todos os departamentos.  

O posicionamento dos gestores de produção e recursos humanos é de que a relação 

funcionário e empresa tem se tornado cada dia mais importante para o sucesso da 

organização, isto porque a empresa percebeu que mantendo um bom relacionamento com 

seus trabalhadores, eles se tornam mais motivados e consequentemente mais 

comprometidos com objetivos. De acordo com a análise dos relatórios, percebe-se que o 

trabalho realizado pelos funcionários passou a ser executado com mais qualidade, 

confiabilidade e continuidade. 

Durante a implementação do programa, foi mantida a qualidade dos processos, 

produtos e serviços havendo no início, necessidade de treinamento para os trabalhadores 

promovidos, bem como a adequação ao modelo de gestão implantado. A priori, explicou o 

gestor entrevistado, o início do processo foi trabalhoso, mas aos poucos e em função da 

necessidade de manter a empresa no mercado, todos os envolvidos não mediram esforços 

para que para os resultados venham sendo alcançados. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Em relação ao estudo conclui-se que, os indicadores operacionais impactaram 

diretamente nos processos de mudança do setor produtivo da usina, assim como na 

diminuição da produção por conta da redução do efetivo.  

Considerada a priori como a principal variável atribuída à eficácia da gestão 

participativa, a redução efetiva, constata-se que muito embora tenha sido necessária a 

demissão de vários funcionários, aqueles que permaneceram na indústria apresentaram 

elevado grau de satisfação na execução de suas tarefas e na relação de compromisso com a 

empresa.  

Conclusivamente, é possível inferir que a implementação da gestão participativa 

decorrente da reestruturação produtiva enquanto técnica da gestão de trabalho, 

característica do modelo toyotista foi determinante na eficácia do setor de produção e no 

aumento da rentabilidade da empresa, a partir dos bons resultados gerados na indústria.  
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JUVENTUDE E TRABALHO NO SÉCULO XXI:  FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DOS JOVENS A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DO CAPITAL 

 

Claudiane Mara Braga Belmiro
 183

, UFU 

 

1 Introdução 

A categoria juventude tem gradativamente adquirido maior espaço em debates 

acadêmicos e nas discussões políticas, viabilizando e estimulando o planejamento e a 

elaboração de políticas públicas a fim de contemplar suas necessidades. A discussão sobre 

a categoria é ampla e polêmica. No cenário de reestruturação produtiva e de políticas 

neoliberais, o olhar sobre a juventude é ainda mais significativo, tendo em vista que os 

jovens estão no centro das mudanças ocorridas no mundo do trabalho quando a exigência 

de um novo perfil de trabalhador, a precarização do trabalho e o desemprego constituem-se 

em novas demandas de ação política. Nesse sentido, o presente ensaio remete à pesquisa - 

em andamento – enquanto discente do Mestrado Acadêmico da Universidade Federal de 

Uberlândia empenhada na compreensão da relação entre juventude, trabalho e educação no 

Brasil, visando discutir, à luz do materialismo histórico dialético e partindo de um 

levantamento bibliográfico, as contradições e disputas de classe que permeiam a elaboração e 

exequibilidade do Programa Jovem Aprendiz: política pública do primeiro emprego criada no 

governo Fernando Henrique Cardos em 2000 e que teve continuidade e empenho de execução no 

governo de Inácio Lula da Silva a partir de 2005 tendo a juventude e a formação profissional como 

ponto de partida da agenda do governo. Baseado em autores que pesquisam a temática da 

juventude e a relação entre capitalismo, trabalho e educação tais como ABRAMO(2008); 

SPOSITO (1997,2003), GROPPO(2004,2017); FRIGOTTO (2010); KUENZER 

(1992,2001,2002,2010); LIMA FILHO(2002); LUCENA(2004); MANFREDI (2002); 

RAMOS (2001, 2002); SAMPAIO;FRANÇA(2009); tem-se buscado compreender a 

problemática que envolve a elaboração de políticas públicas para a juventude, mais 

especificamente as políticas relacionadas à formação profissional.  

                                                             
183 Mestranda em Educação pelo programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia 

(PPGED - UFU) na linha de Pesquisa Trabalho, Sociedade e Educação - sob orientação do Prof. Dr. 

Carlos Alberto Lucena; Graduada em Pedagogia pela UFU (2015) e em Letras pela FUCAMP (2006) – 

Monte Carmelo. E-mail: claudiane@ufu.br  
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O objetivo desse ensaio é problematizar a concepção de juventude e a relação entre 

trabalho e educação no contexto da reestruturação produtiva e do desenvolvimento 

tecnológico desencadeados na década de 1990, no Brasil. Na primeira parte discutiremos 

os conceitos de juventude, na segunda, trataremos de algumas políticas públicas 

direcionadas a essa categoria. A terceira parte traz uma breve discussão sobre formação 

profissional e seus significados, em face das mudanças ocorridas no mundo do trabalho e 

na economia.  Ainda que não seja possível antecipar resultados conclusivos, os estudos 

apontam para uma contradição que se estabelece entre a natureza da formação oferecida 

aos jovens trabalhadores e as reais necessidades desses “sujeitos de direitos”. 

 

2 Concepções sobre juventude  

Conceituar o termo juventude não é uma tarefa tão fácil como imaginamos. 

ABRAMO (2008) adverte que essa palavra é uma daquelas que nos parecem muito óbvias, 

mas cujo conceito é complexo, “impreciso e escorregadio”. Afinal, quando começa e 

termina a juventude? O que é ser jovem? Há várias abordagens teóricas que ressaltam 

dimensões diferentes do termo juventude e, assim, a dificuldade de uma definição mais 

clara associada à impressão de obviedade gera uma tensão que se reflete no debate sobre as 

políticas públicas direcionadas a essa categoria - que nunca esteve tão presente nos 

discursos e nas pautas políticas (ABRAMO, 2008).  

São várias as concepções teóricas e os enfoques em torno do conceito de juventude. 

O percurso dos estudos para compreensão dessa categoria recebe diferentes denominações 

pelos autores que tratam do tema. Apontaremos as análises de GROPPO (2017) que 

identifica as principais correntes teóricas da sociologia da juventude e as denomina assim: 

a) Teorias Tradicionais da Juventude; b) Teorias Críticas da Juventude; c) Teorias Pós-

Críticas da juventude.   

A principal teoria tradicional alcançou seu auge em meados do século passado. 

Influenciada pela vertente estrutural-funcionalista, que “toma as estruturas sociais como 

um simples dado, não as contestando”, da teoria tradicional decorre a definição da 

juventude como uma categoria etária, “mais ou menos evidente, natural e universal, quase 

que determinada bio-psicologicamente” (GROPPO, 2017, p.10). Emerge, então, a ideia de 

que a juventude seria apenas uma fase de transição entre a infância e a fase adulta, uma 

segunda socialização – complemento da primeira que ocorre na infância - interessando 
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muito mais a perspectiva do futuro – o “vir a ser”, ou o que se deveria “vir a ser”- 

desvalorizando o tempo presente e o que os jovens realmente são. Para as teorias 

tradicionais da juventude, o tema que mais importa é a “delinquência juvenil”, isto porque, 

a juventude é vista como uma fase em que os indivíduos estão propensos a se desviar e 

desenvolver “comportamentos anônimos”, “protagonizando disfunções sociais”. Trata-se, 

então, de “conduzir os indivíduos” aos valores e rotinas próprios da vida adulta e conter os 

impulsos de delinquência.   (GROPPO, 2017, p. 10) 

Na década de 1980 surgem as teorias críticas que, para GROPPO (2017) se dividem 

em duas vertentes: as “reformistas” e a “revolucionária”. O autor destaca entre as 

reformistas a teoria das gerações
184

 e a moratória social
185

. Ambas as teorias reconhecem o 

papel transformador da juventude, mas advogam por uma reforma social e não pela 

superação da sociedade capitalista em crise (GROPPO, 2017, p. 10).  A terceira teoria é a 

“corrente classista”, que apresenta uma tendência mais revolucionária, cuja sistematização 

ocorreu durante os estudos culturais em torno da noção de “culturas juvenis”.  “A ‘corrente 

classista’ no interior das teorias críticas da juventude tem como um dos seus principais 

méritos desmistificar a noção de uma cultura juvenil extraclasses, bem como de uma 

juventude ou geração jovem uniforme. (GROPPO, 2017, p. 10) 

As teorias pós-críticas da juventude desenvolvem-se a partir dos anos 1990 e 

tendem a relativizar ou negar a proposição inicial da sociologia da juventude que 

caracterizava essa categoria como uma faixa etária universal ou como uma fase de 

transição entre a infância e a vida adulta. (GROPPO, 2017, p. 11).  

O marco etário sempre foi um critério de definição da juventude e serve de 

parâmetro para a orientação de ações políticas para esse segmento. Essa “determinação 

objetiva” - via definição por delimitação de faixa etária, segundo GROPPO (2004), 

relaciona-se com as ciências positivistas que procuram mostrar as determinações 

“naturais”, de caráter bio-psicológico, no desenvolvimento humano. Esse critério, todavia, 

é insuficiente para conceituar a categoria juventude tendo em vista a complexidade da sua 

natureza e a diversidade de suas formas. 

                                                             
184

 A concepção geracional entende a juventude como uma noção social e histórica analisando a hierarquia 

das idades e os conflitos gerados por ela. Segundo essa teoria, as gerações mais novas questionarão sempre as 

mais antigas em processos de contradições ou de relações que podem ser conservadoras ou transformadoras. 
185

 A noção de moratória social refere-se a um adiamento ou uma suspensão dos deveres e dos direitos da 

produção, reprodução ou participação, ou seja, a juventude seria um tempo de preparação, de dedicação 

exclusiva à formação, para que, futuramente se possa exercer as dimensões da cidadania.  
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 GROPPO (2004) concebe a concepção de juventude numa perspectiva social, 

admitindo a diversidade e a complexidade dessa categoria - bem como a impossibilidade 

de ser tratada como categoria universal e homogênea - para além de compreender a 

dinâmica da desigualdade social que decorre da sociedade capitalista. Discordando da 

corrente teórica segundo a qual a juventude é tida como um produto do “pós-

modernismo”
186

, uma “construção imaginária cuja finalidade é a manipulação ideológica”, 

o autor propõe o entendimento da juventude como uma realidade e não como um produto 

social, ou uma “mistificação ideológica” (GROPPO, 2004).  

Em concordância com outros autores (ABRAMO, 2008; SPOSITO 2003); que 

fazem a mesma leitura, GROPPO (2004) admite que é preciso abordar a juventude no 

plural, ou seja, falar em “juventudes”, numa perspectiva que enfatiza a diversidade dos 

modos de ser e de se manifestar como jovem.  No entanto, embora concorde com o que 

têm mostrado a análise sociológica - a saber, a existência de “grupos juvenis” diversos e 

múltiplos - o autor defende que exista uma “condição juvenil” que resulta desses grupos 

juvenis, ou, dessas juventudes. Seria uma condição, segundo o autor, análoga à da classe 

operária que, mesmo sendo diferente em termos de religião, gênero, tradições, preservam 

entre si a condição de serem operários, ou seja, são, independente desses fatores que os 

diferencia, vendedores de sua força de trabalho (GROPPO, 2004, p. 12).  

Para melhor compreensão da noção de “condição juvenil” nos reportemos às 

palavras de ABRAMO (2008) quando explica que esse termo, remete a uma  

[...]etapa do ciclo de vida, de ligação (transição, diz a noção clássica) entre a 

infância, tempo da primeira fase de desenvolvimento corporal (físico, emocional, 

intelectual) e da primeira socialização, de quase total dependência e necessidade 

de proteção, para a idade adulta, em tese a do ápice do desenvolvimento e de 

plena cidadania, que diz respeito, principalmente, a se tornar capaz de exercer as 

dimensões de produção (sustentar a si próprio, e a outros), reprodução (gerar e 

cuidar dos filhos) e participação (nas decisões, deveres e direitos que regulam a 

sociedade” (p. 40 – 41) 

  

A condição juvenil, segundo ABRAMO (2008), é dada então por duas 

condicionantes: estar livre das obrigações do trabalho e com dedicação exclusiva aos 

estudos, numa instituição escolar. A autora reitera que, por isso, a noção moderna de 

juventude acabou aparecendo como um período de interregno, de transição, cujo 

significado social é uma “moratória” que pode ser “compreendida como esse adiamento 

                                                             
186

 Em algumas análises teóricas, a juventude aparece como uma construção do capitalismo. ABRAMO 

(2008, p. 41), em nota de rodapé, esclarece que muitos estudos teóricos apontam que “não foi propriamente a 

juventude como uma noção socialmente reconhecida que “nasceu” na modernidade, mas uma determinada 

noção de juventude (resultante da experiencias dos jovens burgueses) que se impôs como padrão”[...] 
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dos deveres e direitos da produção, reprodução e participação, um tempo socialmente 

legitimado para a dedicação exclusiva à formação para o exercício futuro dessas dimensões 

da cidadania” (p. 41). Nesse sentido, o conceito de juventude remete a uma questão de 

classe social, tendo em vista que, aos jovens da classe trabalhadora, foi negado o direito de 

se dedicarem exclusivamente aos estudos, no que, conciliam a experiencia dos estudos com 

o trabalho.  

Todavia, embora toda uma vertente da sociologia tenha dirigido o conceito de 

juventude a uma condição de classe
187

, ABRAMO (2008) discorda dessa proposição 

acrescentando que essa restrição não se sustenta “se observados os diferentes modos de 

inserção dos componentes dessa categoria etária na estrutura social”. (p.42). A autora 

observa que, a partir dessa análise sob a ótica classista, alguns autores concebem a 

juventude como uma construção cultural desvinculada das condições materiais e históricas 

e outros privilegiam a posição na estrutura econômica destituindo-a de significado social 

(ABRAMO, 2008, p.42) Para resolver essa tensão, sugere-se a distinção entre “condição 

juvenil” (modo como a sociedade atribui significado a esse momento da vida, ou seja, uma 

construção histórico-social) e “situação juvenil” (modo como essa condição é vivida a 

partir das diferenças sociais e origens diversas– classe, gênero, etnia) (ABAD, 2003 apud 

SPOSITO, 2003, p. 10).   

É importante considerar as profundas mudanças históricas que estão sendo 

impressas no modo de ser e de experimentar a juventude, o que impõe a ampliação do foco 

de análise. As transformações socioeconômicas ocorridas no século XX a partir da 

reestruturação produtiva do capital e dos processos de globalização, impuseram mudanças 

no mundo do trabalho e no campo dos direitos e da cultura. Segundo ABRAMO (2008), 

todas essas mudanças produziram uma “extensão da juventude” que pode ser notada em 

vários aspectos. O primeiro é com relação à expansão da duração da juventude, posto que a 

passagem para a vida adulta tem sido cada vez mais adiada (em função de que a inserção 

no mercado de trabalho nem sempre ocorre quando do término do ensino médio). Em 

segundo lugar, a autora reitera que “viver a juventude” não é mais uma exclusividade da 

burguesia, posto que o fenômeno tem abrangido outros setores sociais, ou seja, a juventude 

                                                             
187

 BOURDEIU (1983 apud ABRAMO, 2008, p. 42), em tom provocativo, postula que a juventude “é apenas 

uma palavra”. O sociólogo defende que o conceito de juventude revela uma condição de classe e relações de 

poder impressas na classificação das idades.  Para o autor, existem juventudes, ou, no mínimo duas 

juventudes: uma burguesa e outra das classes populares.  
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não está restrita a uma condição de classe. O terceiro ponto é que, diante das mudanças 

sociais e a introdução de novas instancias de socialização, a escola e a família deixaram de 

ser as únicas instituições capazes de promover a sociabilidade, sendo que, no cenário atual, 

ganham importância outros campos de lazer e cultura.  

Para a autora, em decorrência dessas mudanças    

[...] surgem muitas modificações no conteúdo da moratória: não mais só 

adiamento e suspensão, mas variados processos de inserção em várias dimensões 

da vida pessoal e social, como sexualidade, trabalho, participação cultural e 

política etc. A vivencia da experiencia juvenil passa a adquirir sentido em si 

mesma e não mais somente como preparação para a vida adulta (ABRAMO, 

2008, p. 43) 

 

As questões que são postas hoje para análise da categoria juventude e para o 

direcionamento de políticas públicas que atendam ao segmento jovem são outras. Enquanto 

a visão tradicional da juventude aponta para uma categoria homogênea, pensada tão 

somente como uma fase de transição ou como um estágio preparatório para a aquisição dos 

padrões pré-estabelecidos da vida adulta, esvaziando a juventude de sentido próprio, na 

contramão dessa concepção, as teorias pós-críticas da juventude indicam a diversidade e a 

complexidade das socializações juvenis (GROPPO, 2017). O alerta principal para análise 

das demandas efetivas dos jovens é sobre a necessidade de superar a ideia da juventude 

como mera fase de transição ou como categoria etária e destacar sua diversidade e a 

complexidade. Por isso, faz sentido falar em ‘juventudes’, no plural, “em virtude da 

diversidade de situações existenciais que afetam os indivíduos nessa etapa do ciclo de 

vida” (SPOSITO,2003, p. 10). Essa mudança de foco de análise sugere um avanço na 

noção de juventude, a partir do que, ela passa a ser considerada uma “condição válida e 

que faz sentido para todos os grupos sociais, embora apoiada sobre situações e 

significações diferentes” (ABRAMO, 2008, p. 44).  

Nesse sentido, entendemos que seja coerente assumir a juventude como uma 

categoria histórica e social, devendo prevalecer a discussão sobre as desigualdades e 

injustiças sociais – mesmo que se admita que a experiencia juvenil não esteja restrita à uma 

classe - e, principalmente, atentar para o reconhecimento dos jovens não como 

“problemas”, mas como sujeitos da transformação, que interpretam suas experiências de 

forma subjetiva, porém, o fazem baseados em suas experiências de vida material.  

Sem a pretensão de discutir, nesse pequeno texto, todos os enfoques que tratam da 

categoria juventude, nos propusemos a resgatar, embora suscintamente, algumas das 

perspectivas que têm norteado os estudos e conceitos sobre a juventude buscando 
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compreender o sentido e as intencionalidades das políticas públicas que vêm sendo 

elaboradas a fim de contemplar os jovens brasileiros, visto que cada uma delas carrega 

uma concepção, uma representação da juventude em dado momento histórico. 

   

3 Políticas Públicas para a juventude  

Tem-se observado, na sociedade brasileira, um certo consenso quanto a necessidade 

de políticas públicas para a juventude. Embora haja um consenso sobre a relevância da 

juventude para a sociedade brasileira, há uma “diversidade de orientações e pressupostos, 

que alimentam projetos e programas destinados aos jovens” (SPOSITO; CARRANO, 

2003, p. 17-18).  

De uma forma geral a evolução das políticas para a juventude, no Brasil, foi 

determinada pelos problemas de exclusão social e os desafios de como facilitar aos jovens 

os processos de transição e integração ao mundo adulto (SPOSITO; CARRANO, 2003, p. 

18). Nos últimos anos, algumas concepções sobre os jovens têm sido reiteradas mais 

fortemente. Ora os jovens
188

 são vistos como problema social, ora são sujeitos que 

merecem atenção. Ou seja, ora eles são a ameaça ora eles são as vítimas da sociedade. As 

representações sobre os jovens oscilam entre apontar seus atributos positivos e, por vezes, 

acentuar a dimensão negativa do desvio - que se acredita ser - próprio dessa fase. No 

entanto, é importante ressaltar que podem predominar diferentes concepções de juventude 

num mesmo aparelho de Estado,  

Vive-se a simultaneidade de tempos no debate sobre a juventude, o que faz a 

convivência, muitas vezes dentro de um mesmo aparelho de Estado, de 

orientações tais como as dirigidas ao controle social do tempo juvenil, à 

formação de mão-de-obra e também as que aspiram à realização dos jovens 

como sujeitos de direitos. (SPOSITO; CARRANO, 2003, p. 18) 

 

Por outro lado, cumpre-nos acrescentar, que as formulações em torno dos atores 

jovens não são construídas com base apenas numa imagem sobre a juventude, mas também 

e, fundamentalmente, dependem das formas como são concebidas as relações entre Estado 

e sociedade civil. No entanto, essas duas dimensões se articulam, mas não necessariamente 

                                                             
188 Nesse ensaio, será usado como definição de jovem os indivíduos entre a faixa etária de 15 a 24 anos. 

Ressalta-se, no entanto, que vários autores – e concordamos com eles - têm usado esse recorte, mas não 

deixam de alertar para a necessidade de relativizar esses marcos etários, visto que as histórias pessoais 

condicionadas pelas desigualdades sociais de várias ordens produzem trajetórias diversas para os indivíduos 

concretos (ABRAMO, 2008. p, 46) 
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se complementam (SPOSITO; CARRANO, 2003). As políticas direcionadas ao segmento 

juvenil são orientadas por pressupostos que podem se chocar com os interesses e 

necessidades dos sujeitos a que se destinam. Nesse sentido, os governos podem até 

apresentar uma “vocação democrática”, mas suas ações nem sempre contemplam todos os 

sujeitos; não enxergam todos como foco de possíveis ações, assim 

Mesmo no interior do aparelho de Estado, as políticas de juventude comportam 

diversidade de orientações e podem disputar recursos e operar diferentes 

definições de prioridades em face de outras políticas. Podem estar mais próximas 

de modelos participativos e democráticos ou serem definidos com base no que, 

no Brasil, tradicionalmente foi designado como cidadania tutelada, ou apenas 

como forma de assistência e controle do Estado sobre a sociedade, sobretudo 

para os grupos que estão na base da pirâmide social. (SPOSITO; CARRANO, 

2003, p. 20). 

 

É importante ressaltar que a implantação de processos macroeconômicos - tais 

como a mundialização do capital, reestruturação do sistema produtivo e a inserção do 

ideário neoliberal – conduziram a uma reformulação da relação sociedade-Estado 

(FERRETI; SILVA JÚNIOR, 2000). Segundo os autores citados anteriormente, no atual 

estágio do capitalismo mundial e de ajustes neoliberais, a configuração da função do 

Estado sofreu grande mudança. Segundo os autores citados anteriormente, na década de 

1990, o Brasil passou uma grave crise econômica que exigiu uma drástica reforma do 

Estado, reforma essa que se tornou tema central em 1995 com a posse de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002), sendo que, nesse momento de crise, a sociedade 

reconhecia a necessidade dessa reforma. Essas reformas do Estado, no entanto, “tendem 

para o desmonte do Estado intervencionista na economia e nos setores sociais” (FERRETI; 

SILVA JÚNIOR, 2000, p. 61). Os autores apontam para um tipo de regulação com vistas a 

propiciar a expansão do mercado e que, impõe, obviamente, a “introjeção da racionalidade 

mercantil na esfera pública”, como princípio da nova atuação do Estado diante das 

transformações sociais. Desse modo, no Brasil, o Estado, que desde a década de 1930 era 

“inventor e estruturador” da economia, passa, a partir de 1990, à condição de Estado gestor 

modernizado, ou seja, ele assume uma racionalidade que reproduz a organização das 

empresas capitalistas atuando segundo a lógica da esfera privada (FERRETI; SILVA 

JÚNIOR, 2000).  

Nesse sentido, por estarem em consonância com a demanda econômica, as políticas 

públicas passam a adotar um caráter compensatório e não universal. O resultado das ações 

do Estado “gestor modernizado” é um processo constante de precarização das políticas 

sociais, posto que, sob domínio do ideário neoliberal, cujo enfoque é a privatização, as 
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políticas de inclusão social regridem à condição de prestar apenas um “socorro” aos que 

estão em situação de risco, ou seja, acabam provocando o agravamento das condições de 

vida das classes menos privilegiadas, o que caracteriza a ação do governo neoliberal como 

uma prática política “marcada pela efemeridade, fragmentação e descontinuidade” 

(PORTO, 2005, p. 4-5) 

SPOSITO; CARRANO (2003), num estudo sobre as políticas públicas para a 

juventude criadas entre 1995 a 2002, apresentam como resultado 33 (trinta e três) 

programas destinados a adolescentes e jovens de 15 a 19 anos e de 20 a 25, sendo 30 

programas governamentais e 3 deles não governamentais de abrangência nacional. Tendo 

em vista a questão do desemprego, para além de muitos programas criados a partir da 

década de 1990, vale ressaltarmos – pelo foco de nossa pesquisa no mestrado acadêmico 

(em andamento) – aqueles que tiveram como objetivo principal a qualificação profissional 

para o trabalho, sendo eles: Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, 

Projeto Soldado Cidadão, Programa Escola de Fábrica, Programa Nacional de Inclusão de 

Jovem (PROJOVEM) e o programa Jovem Aprendiz – que é o nosso objeto de estudos e 

está inserido nesse conjunto de estratégias pensadas no sentido de uma qualificação e 

possível remanejamento para o mercado de trabalho com o objetivo de “inclusão social”.  

Ora, no ano de 2002 a taxa de desemprego era de 9,16% e em 2003 esse número subiu para 

9,73% (quando Lula assumiu o governo do país). Entre as prioridades do governo Lula estavam a 

elaboração de estratégias para redução do desemprego – principalmente entre os jovens – e da 

inflação, com vistas a controlar a economia do país e a criação de medidas para atendimento à 

classe em situação de vulnerabilidade social. Foi sob esses pressupostos que o governo Lula 

introduziu medidas urgentes visando garantir aos jovens da classe trabalhadora maiores chances de 

atuação no mercado de trabalho, por meio de preparo e capacitação técnico-profissional, e, também 

teve como objetivo introduzir programas de ampliação de renda para as camadas menos 

favorecidas a fim de promover a democratização das oportunidades. O Programa Jovem Aprendiz 

foi criado nesse contexto, em que se privilegiou a formação profissional como saída para a crise do 

desmprego juvenil 

O Programa Jovem Aprendiz foi criado em 2000 no governo Fernando Henrique 

Cardoso e é regido pela Lei da Aprendizagem (Lei 10.097 de 19 de Dezembro de 2000) 

que altera os artigos 402, 403, 428, 429, 430, 431, 432 e 433 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT de 1943) a fim de determinar a especificidade do regime de aprendizagem 
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para os indivíduos entre 14 e 18 anos
189

. Embora a lei da aprendizagem tenha sido criada 

no ano 2000, foi no ano 2005, no governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), que o 

programa Jovem Aprendiz foi devidamente regulamentado pelo Decreto 5.598/2005 

aumentando a faixa etária de abrangência - que antes era de 14 a 18 -  para 24 anos e 

introduzindo o regime de cotas e a obrigatoriedade das empresas de médio e grande porte 

contratarem aprendizes ou estagiários. Apesar do respaldo legal, há que se pensar sobre os 

jovens de 14 anos serem direcionados ao mundo do trabalho, tendo em vista sua 

imaturidade e o fato de que, muitas vezes, podem não conseguir conciliar estudos e 

trabalho, sendo necessário optar por um deles. A extensão da faixa etária parece-nos 

representar ao que ABRAMO (2008) se refere quanto à expansão da duração da juventude. 

À medida em que os jovens conseguem emprego cada vez mais tardiamente - tendo em 

vista a falta de vagas – acarretou na extensão da juventude, assim, o programa aumentou a 

faixa etária para abarcar maior número de jovens.   

 É importante destacar que, o Programa Jovem Aprendiz garante ao jovem um contrato de 

aprendizagem, mas não um contrato de trabalho, ou seja, o objetivo do programa é tornar o jovem 

“empregável”, mas isso não garante que ele tenha um emprego ao findar a experiência.  

Contudo, embora o número de políticas públicas para os jovens seja expressivo, 

identifica-se, segundo os pesquisadores SPOSITO; CARRANO(2003), o caráter 

desarticulado e frágil dessas políticas federais. Para os autores, as diferentes concepções de 

juventude e os divergentes pressupostos que orientam as políticas não significam 

“pluralidade”, mas sim, “revelam a incomunicabilidade no interior da máquina 

administrativa” (p.30). As formulações das políticas para a juventude expressam, para além 

de uma concepção, uma relação conflituosa entre sociedade e Estado; entre recursos e 

destinatários, cuja disputa de poder pode inviabilizar a efetividade das ações. Nota-se, 

contudo, que 

Alguns programas assumiram sobremaneira o fetiche da capacitação do jovem 

para um mercado de trabalho de poucas oportunidades, sem propor qualquer 

caminho de questionamento da realidade econômica e social de um período 

histórico que viveu a recessão provocada pelas altas taxas de juros e os efeitos 

agudos da crise do mundo do trabalho [...] (SPOSITO; CARRANO, 2003, p. 31) 

.  

                                                             
189

 Cumpre-nos ressaltar que o Artigo 60 do Cap. V do Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que 

é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Ou seja, 

uma vez não sendo permitido o trabalho aos jovens de 14 anos, esses são incluídos no mercado de trabalho 

sob a condição de aprendizes, conforme estabelecido na Lei da Aprendizagem.  



777 
 

A capacitação profissional destinada aos filhos da classe trabalhadora, expressa nos 

objetivos do Programa Jovem Aprendiz, será nosso objeto de discussão nas próximas páginas. 

Antes disso, cumpre-nos observar que a elaboração e os esforços para a manutenção e desempenho 

do Programa Jovem Aprendiz deveriam ser acompanhados de amplo processo de geração de 

emprego. Não podemos ignorar, no entanto, que a política do Brasil é regida pela ideologia 

neoliberal, para a qual, o desemprego é visto numa perspectiva individual, conjuntural e não de 

cunho estrutural. Aqui, voltamos às palavras de SPOSITO; CARRANO (2003, p. 31) citadas 

anteriormente, posto que, entendemos o Programa Jovem Aprendiz como um dos programas a que 

se referem os autores: que assumiram o fetiche de uma preparação para um mercado de trabalho 

com poucas oportunidades, sem pensar na realidade econômica do país e na crise do mundo do 

trabalho. 

 

4 Educação profissional: uma formação para a adaptação ou autonomia ? 

A educação profissional apresenta duas características marcantes na história do 

Brasil: a de ter sido sempre destinada à classe trabalhadora e de ter-se constituído, 

historicamente em paralelo ao sistema regular de ensino. Ao longo da história, essa 

modalidade de educação tem se aproximado mais de um modelo de “treinamento” com 

ênfase na aprendizagem prática e de curta duração que de uma formação humanística. A 

Reforma do Ensino Profissional (REP) de 1990 expressa mais uma noção de “preparação 

de mão de obra para o mercado” que uma preocupação com a formação humana.   

Os processos de reestruturação do Estado e da economia, construídos sob os 

princípios neoliberais, a partir da década de 1990 no Brasil, tiveram como objetivo pôr em 

prática uma agenda de desenvolvimento inspirada nas agências e organismos 

internacionais (FMI, Banco Mundial). A reforma educacional empreendida no país nessa 

fase da economia, partiu do princípio de adequar o perfil dos trabalhadores à revolução 

tecnológica, à reestruturação produtiva e às novas exigências impostas pela flexibilização 

do mercado de trabalho. O discurso era o de que essas transformações exigiam a 

incorporação de habilidades e competências para além daquela formação adequada ao 

modelo fordista/taylorista. As demandas de qualificação estavam ligadas à emergência de 

um trabalhador com responsabilidade, autonomia, flexibilidade, que fosse capaz de se 

adaptar à produção e ao consumo flexíveis, num contexto produtivo que reúne saber e 

fazer e que valoriza, primordialmente, a condição subjetiva, singularizada e múltipla do 

trabalhador. Entra em cena o princípio do “aprender a aprender” (WINCKLER; 

SANTAGADA, 2012, p. 100). 



778 
 

No padrão fordista, que perdurou até o final da década de 1960 e início de 1970 -  o 

trabalho era composto por atividades simples, parcializadas, rotineiras e que exigiam pouca 

qualificação, visto que os trabalhadores não intervinham no processo produtivo. Os 

trabalhadores eram formados em instituições que capacitavam sua força de trabalho de 

acordo com o chamado “modelo de qualificação”, que possuía as características do 

taylorismo/fordismo. Devido ao avanço tecnológico e a nova configuração do mundo do 

trabalho pós reestruturação produtiva, segundo RAMOS (2001), houve um deslocamento 

do conceito de qualificação para a noção de competências: “fortemente associada a novas 

concepções do trabalho baseadas na flexibilidade e na reconversão permanente, em que se 

inscrevem atributos como autonomia, responsabilidade, capacidade de comunicação e 

polivalência” (p. 66). É importante observar, todavia, que, para RAMOS (2001), a noção 

de competência não supera o conceito de qualificação. Antes “ela o nega e o afirma 

simultaneamente, por negar algumas de suas dimensões e afirmar outras”. 

A política de educação profissional, no Brasil, consolidada no governo de Fernando 

Henrique Cardoso na década de 1990, refere-se a essas tendências. Partindo da ideia de que 

o ensino técnico tinha um custo muito elevado para o Estado em comparação ao ensino 

médio regular e de que as vagas na educação profissional tinham sido capturadas pelos 

alunos da classe não trabalhadora, Fernando Henrique Cardoso empreendeu uma reforma 

no ensino profissional brasileiro, através do Decreto 2.208/97, separando o ensino médio 

do profissional. Nesse contexto, houve a autorização e repasse de verbas para a abertura de 

cursos profissionalizantes de caráter privado com a intenção de adequação ao novo padrão 

toyotista de produção, adotado em face da reestruturação produtiva em substituição ao 

modelo fordista. (WINCKLER; SANTAGADA, 2012).  

Essa reforma desencadeou mudanças no sistema escolar e possibilitou a entrada, no 

cenário educativo, de novos protagonistas sociais (sindicatos, associações comunitárias, 

organizações não-governamentais) e redefiniu as responsabilidades do Estado no campo da 

gestão e do financiamento na educação (MANFREDI,2002).  

Assim, a educação profissional, conforme disposto no Decreto 2.208/97, passou a 

abranger três níveis de ensino: a) o básico (destinado à maioria dos trabalhadores 

independente da escolaridade); b) o técnico (destinado aos matriculados ou egressos do 

ensino médio); c) o tecnológico (que corresponde aos cursos de nível superior na área 

tecnológica). A reforma do ensino médio e profissional instituído pela LDB 9.394/96 e 

regulamentada pelo Decreto 2.208/97, conforme observa MANFREDI (2002 p, 119), 
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“aproxima-se mais dos interesses imediatos dos empresários e das recomendações dos 

órgãos internacionais” do que das perspectivas democráticas que a sociedade civil 

defendia.  

Para RAMOS (2002), a reforma do sistema educativo tem a noção de competência 

como princípio ordenador e está diretamente associada aos processos de globalização da 

economia e à crise do emprego, aproximando a educação das demandas produtivas.  

Assim,  

A reforma dos ensinos médio e profissional do governo Fernando, tal como 

inúmeras outras reformas que têm conformado as políticas educacionais, anuncia 

como seu objetivo prioritário a melhoria da oferta educacional e sua adequação 

às novas demandas econômicas e sociais da sociedade globalizada, portadora de 

novos padrões de produtividade e competitividade (MANFREDI, 2002, p. 128) 

 

Segundo LIMA FILHO (2002) a reforma do ensino profissional empreendida sob 

os auspícios do governo neoliberal buscou “atender aos requerimentos de novas demandas 

por qualificação, tendo em vista a inserção do país na nova dinâmica do capitalismo 

mundial”, atuando segundo uma concepção mercadológica e instrumental da educação 

profissional. 

Em Julho de 2004, já sob o governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), o 

Decreto 2.208/97 foi revogado pelo Decreto 5.154/04 com a intenção de expandir a 

educação profissional e tecnológica. O decreto em questão retoma a possibilidade de 

integração entre ensino médio regular e ensino técnico. Essa alteração na legislação 

significa que, a partir de 2004, os alunos interessados poderão cursar, com matrícula única, 

o ensino médio e o técnico profissional. Assim, a qualificação inicial do aluno poderia ser 

complementada com cursos técnicos de nível médio e de graduação, desde que estes 

fossem organizados dentro de itinerários formativos específicos (BRASIL, 2004). Apesar 

de possibilitar a integração entre o ensino médio e profissional, os conceitos de uma 

formação integral ou o trabalho como princípio educativo não são contemplados por essa 

reforma efetuada em 2004. 

No contexto da reestruturação produtiva, a formação profissional foi vista como 

estratégia para solucionar a crise do emprego. Todavia, a reforma educacional 

empreendida pelo governo neoliberal expressa a sua “desresponsabilização” para com a 

classe trabalhadora e a transferência da responsabilidade para as empresas privadas, as 

quais são mantidas em parte com recursos públicos, mas cuja qualidade do ensino não é 

acompanhada pelo Estado. LUCENA (2004) observa que os Estados e as empresas tentam 
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a todo custo se liberarem dos encargos do emprego, fazendo com que o desemprego seja de 

responsabilidade individual. Há uma tentativa de transferir os riscos e as responsabilidades 

aos mais fracos fazendo o trabalhador assumir a “sua própria empregabilidade por meio de 

formação profissional” (p. 176). Nesse sentido, ideologicamente, a trajetória profissional 

dos indivíduos é vista como resultado de suas escolhas subjetivas, desse modo, o 

desemprego é assimilado por eles como algo inexorável, individual, responsabilidade única 

e exclusiva de cada um (RAMOS, 2001).  

LUCENA (2004, p. 176) chama a atenção para uma questão que acreditamos ser 

primordial para nossas análises. Segundo o autor, tanto o Estado quanto as empresas 

podem até destinar recursos para que os jovens trabalhadores se qualifiquem – mesmo 

sendo essa qualificação de responsabilidade deles próprios – no entanto, o autor assevera 

que esses cursos profissionalizantes, por mais importantes que sejam, “são incapazes de 

gerar empregos”. As políticas públicas voltadas para a juventude no sentido de preparar 

para o trabalho, se não forem acompanhadas de estratégias de criação de postos de trabalho 

constituem-se em políticas esvaziadas de sentido.  

Portanto, no tipo de formação profissional que é destinada pelo governo à classe 

trabalhadora, por estar comprometida com demanda de mercado, identifica-se as 

características de uma política compensatória e que não contribui para a autonomia e 

formação crítica dos indivíduos, o que apenas legitima as diferenças e coloca “cada um em 

seu devido lugar”.   

 

5 Considerações finais 

De acordo com KUENZER (2002) ao contrário do que diz o discurso do capital, no 

Toyotismo o trabalhador está cada vez mais distante do poder de decidir, criar ciência e 

tecnologia. O trabalho da maioria dos trabalhadores está cada vez mais “desqualificado, 

intensificado e precarizado como resultado do regime de acumulação flexível” (p.12). A 

cisão entre o trabalho manual e intelectual está cada vez mais “esvaziado de conteúdo”. O 

modelo de acumulação chamado “acumulação flexível” aprofunda as diferenças de classe 

ao destinar à minoria uma formação prolongada, contínua e de qualidade e à maioria uma 

educação aligeirada, descompromissada com a formação humana e direcionada a atender 

aos interesses do mercado e não dos indivíduos.   

É nesse sentido que se processam as análises das contradições presentes no 

Programa Jovem Aprendiz. Em face do número de jovens desempregados e sem 
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qualificação ou sem experiencia, o governo empreendeu medidas com vistas a preparar os 

jovens para o mercado de trabalho. No entanto, não foram abertas novas vagas de 

emprego. A esses jovens foi destinada a formação profissional - comumente realizada em 

instituições privadas – tendo como princípio pedagógico a noção de competências com 

vistas à empregabilidade – entendida como adequação aos postos de trabalho ainda 

existentes. Entendemos que, nesse sentido, caracteriza-se o que KUENZER (2002) chama 

de “exclusão includente e inclusão excludente”: o mercado exclui os jovens trabalhadores 

de empregos formais, com direitos assegurados e os inclui no trabalho precarizado, 

informal, parcial, posto que, dada a falta de emprego os jovens se habilitam em qualquer 

atividade que não lhe ocorreriam ocupar não fosse por sua situação de vulnerabilidade. O 

mesmo efeito se processa na educação, quando as estratégias de incluir os jovens na 

educação profissional sem qualidade, ou de substituir a escola básica pelos aligeirados 

cursos profissionalizantes que conferem “certificação vazia”, aparentando inclusão, mas 

apenas oferece ao capital a força de trabalho disciplinada de que ele tanto necessita para se 

manter.  

Contudo, a formação profissional, pensada como saída para resolver a crise do 

emprego e destinada à classe trabalhadora, por estar em consonância com as demandas do 

mercado e não comprometida com uma formação integral e humana, contribui para a 

adaptação e não para a autonomia dos trabalhadores e, assim, corrobora para que os jovens 

permaneçam na fila do desemprego ou, que se sujeitem a serem incluídos em trabalhos 

precários, informais e terceirizados. O reconhecimento do direito ao trabalho e as 

estratégias de preparação profissional não se constituem em solução para os jovens 

trabalhadores se o mercado não oferece vagas e se essa formação apenas coopera para a 

manutenção das diferenças.  
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REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, EMPREGABILIDADE E POLÍTICA DE 

EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICA NO 

BRASIL, A PARTIR DE 2008190 

 

Cleide Francisca de Souza Tano191- UFU 

1 Introdução 

Na atualidade, os acontecimentos políticos e econômicos instigam pesquisadores e 

pessoas com interesses na temática: trabalho, educação e sociedade a buscarem formas de 

enfrentar concretamente questões relacionadas com a educação e empregabilidade.  É 

histórica a questão da dicotomia entre educação propedêutica ao ensino superior e 

educação voltada para formação técnica, para preparar mão de obra, para o setor produtivo. 

Diversos autores tratam sobre esta temática, dentre eles destacamos Aranha (1990) e 

Kuenzer (2001).  

No Brasil, a implantação do Sistema Nacional de Educação, ocorreu no início do 

século XX,  mediante a demanda do setor produtivo, que em via de desenvolvimento, 

industrialização e urbanização reivindicavam um sistema de formação que atendessem a 

demandas da industrialização na época. O resgate histórico, nos mostra que no início do 

século XX, poucas pessoas eram escolarizadas e a classe operária era formada ou por 

escravos libertos ou pela população branca pobre que mudaram para as cidades em busca 

de trabalho e renda. 

Percebe-se que, questões relacionadas com a reestruturação produtiva, com a 

empregabilidade e com a formação profissional são dilemas históricos, que se acirram 

principalmente no final do século XX, com os avanços científicos, tecnológicos e 

organizacionais. Diversos autores como França e Scocuglia (2011); Previtalli (2011); 

Hobsbawm (2015); Ianni (2004) discutem sobre esta temática. 

O desejo de compreender mais sobre estas questões, nos levou em 2015, a 

apresentar um projeto de pesquisa sobre o tema: trabalho na agroindústria rural e política 

de expansão da educação profissionalizante e tecnológica, ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, o qual foi aceito e aprovado e em 

2016, defendemos nossa dissertação, intitulada “Trabalho na Agroindústria Rural e Política 

                                                             
190

 Este artigo é parte integrante da dissertação de Mestrado da autora. 

191 Doutoranda em Educação. Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: cleidetano@yahoo.com.br 
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de Expansão do Ensino Profissionalizante e Tecnológico: a empregabilidade na 

microrregião de Ituiutaba de 2008 a 2015”, em que buscamos saber em que medida se dá a 

empregabilidade dos egressos do Curso Técnico em Agroindústria, na agroindústria rural 

da microrregião de Ituiutaba.  

Este artigo é parte integrante da Dissertação de Mestrado da autora e visa 

apresentar alguns dados obtidos em nossa pesquisa de Mestrado, conforme exposto a 

seguir. 

 

1.1 Objetivos 

Além de divulgar os resultados de nossa pesquisa de Mestrado, fazem parte dos 

objetivos deste artigo, apresentar reflexões sobre as mudanças no papel do Estado e nos 

processos produtivos e seus impactos na expansão da política de educação 

profissionalizante e tecnológica no Brasil, a partir de 2008, bem como apresentar  a 

evolução que houve nas escolas profissionalizantes com os Institutos Federais.  

Consideramos que este artigo informativo de nossos resultados é relevante, pois dá 

publicidade às pesquisas concluídas no âmbito da pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de Uberlândia, bem como contribuir para fomentar o registro 

histórico de dados sobre o trabalho e a educação na microrregião em estudo. No tópico 

seguinte abordaremos sobre o referencial teórico que nos auxiliou nas interpretações e 

considerações de nosso trabalho 

2 Referencial teórico 

Dentre os autores que fundamentam este trabalho estão Marx (2013), Hobsbawm 

(2015), Frigotto (2001), Ianni (2004), Hirata (2013), Kuenzer (2001), Lucena et. al. (2014), 

França e Scocuglia (2011). Estes autores discutem as mudanças ocorridas no século XX e 

seus impactos nas condições de trabalho, de vida do trabalhador, bem como na educação. 

Hobsbawm (2015) retrata as crises do século XX, em especial com o advento dos 

avanços científicos, tecnológicos e organizacionais, que levou a globalização, 

mundialização e internacionalização do capital, em que o que se percebe é que estes 

fenômenos, sobre um pretexto que melhorariam as condições de emprego e renda, na 

verdade levou a um desemprego muito grande, que não consegue acompanhar os avanços 

tecnológicos. 

Esta questão citada acima também é discutida no Brasil, pelos autores Ianni (2004) 

que trata sobre o fim do campesinato, assim como Lucena et al. (2014), França e Scocuglia 
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(2011), Hirata (2013) que tratam também sobre a mundialização do capital e a 

reestruturação produtiva e apontam que como efeitos deste fenômenos temos uma 

responsabilização do trabalhador pela sua qualificação, pela sua formação acirrando uma 

busca por novas competências por parte do trabalhador e por outro lado há uma acentuação 

das condições precárias de trabalho e renda do trabalhador. 

Os estudos destes autores são coerentes com as considerações de Marx (2013). Um 

olhar sobre os interesses que norteiam nossa realidade permite perceber que até hoje, 

prevalecem os interesses materiais da época de Marx, portanto considera-se que a 

afirmação de Marx, transcrita abaixo é válida na atualidade. 

[...] os modos determinados de produção e as relações de produção que 

lhes correspondem, em suma, de que a “estrutura econômica da sociedade 

é a base real sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política e 

à qual correspondem determinadas formas sociais de “consciência”, de 

que “o modo de produção da vida material condiciona o processo da vida 

social, política e espiritual em geral [...] (MARX, 2013, p. 156-157). 

 Entretanto, Saviani (2008), estudioso sobre a educação, vê na educação uma 

possibilidade de transformação social, uma vez que para este autor a educação não é 

somente determinada, ela também permite a transformação social. As considerações deste 

autor nos permite perceber que o quê está posto na sociedade, e nas políticas educacionais, 

não está acabado, há possibilidades de mudanças, embora sejam grandes desafios postos.  

Percebe-se, portanto, que as considerações de Gadotti (1995, p. 25) ao tratar sobre 

os princípios da dialética, são muito pertinentes para entender os resultados que 

encontramos em nossa pesquisa e que serão apresentados mais adiante, uma vez que 

Gadotti apresenta o princípio do movimento, em que tudo se transforma. “O movimento é 

uma qualidade inerente a todas as coisas. A natureza, a sociedade não são entidades 

acabadas, mas em contínua transformação, jamais estabelecidas definitivamente, sempre 

inacabadas”.  

No tópico seguinte trataremos sobre os procedimentos metodológicos que foram 

desenvolvidos em nossa pesquisa de mestrado e também os procedimentos para execução 

deste artigo. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 
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Este artigo é parte integrante da pesquisa de mestrado da autora, e para a elaboração 

deste, o procedimento utilizado foi uma pesquisa bibliográfica. Já Os procedimentos 

metodológicos adotados na pesquisa de mestrado foram: pesquisas bibliográfica e 

documental, além de uma pesquisa de campo de natureza qualitativa, em que se buscou 

identificar dados sobre a empregabilidade dos egressos, do curso em estudo, bem como 

sobre o acesso ao ensino superior destes egressos, dentre outros objetivos. 

 Severino (2007) indica que a pesquisa bibliográfica é indicada quando o 

pesquisador se propõe a levantar informações necessárias para melhor compreender 

determinado fato, ou fenômeno, sem se propor a resolver o problema. Segundo este autor: 

 

É aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrentes de 

pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por 

outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam se 

fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das 

contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos 

(SEVERINO, 2007, p.122). 

 

 Buscamos colocar luzes em nossa pesquisa seguindo a perspectiva histórica crítica, 

para fins de compreender as mudanças no papel do Estado e nos processos produtivos e 

seus impactos na expansão da política de educação profissionalizante e tecnológica no 

Brasil, a partir de 2008. No tópico seguinte apresentamos alguns dos resultados obtidos 

com em nossa pesquisa. 

 

4 Resultados 

Os estudos bibliográfico e documental permitem um levantamento histórico da 

evolução que houve na legislação brasileira que trata especificamente sobre a educação 

profissionalizante, bem como sobre as legislações, que a partir dos anos 2000, permitiram 

uma mudança sem precedente no campo da educação profissionalizante e tecnológica 

nacional. 

A preparação de operários para o mercado de Trabalho para o exercício de 

profissão, desde o início do século XX, já era preponderante. Inicialmente, a preparação 

dos operários se dava no contexto da intencionalidade assistencialista, focados ao de 

atendimento de menores órfãos que à época eram abandonados, posteriormente essa 

preparação foi redirecionada para operários em geral e em diversos contextos do mundo do 

trabalho. 



788 
 

Em 1909, o presidente Nilo Peçanha criou as Escolas de Aprendizes Artífices 

destinadas às pessoas de classe social menos favorecida e sem escolarização. 

Posteriormente, com o surgimento de novas tecnologias e aperfeiçoamento dos meios de 

comunicação e transportes, ampliam-se os processos de produção, começando a surgir a 

necessidade de mão de obra qualificada. 

Em 1927, com o decreto 5.241 institui-se, no Brasil, o ensino profissional 

obrigatório nas escolas primárias subvencionadas ou mantidas pela União, bem como no 

Colégio Pedro II e estabelecimentos equiparados. 

Logo em seguida, o contexto brasileiro foi marcado pela crise econômica de 1929, 

discutida por Hobsbawm (2015) que fez com que países como o Brasil, que dependiam de 

seus poucos produtos primários, também sofressem diante do colapso dos preços, 

arruinando a situação de muitos cafeicultores brasileiros. Estudos sobre o cenário desta 

época mostram que esta crise impulsionou mudanças no campo político, em que a 

Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, coloca um fim no período histórico da 

Velha República.  

Getúlio Vargas adotou políticas para o desenvolvimento, com intenso movimento 

de industrialização e urbanização. No campo Social criou o Ministério da Justiça, a Justiça 

do Trabalho. Ainda em 1930, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o 

Ministério da Educação e Saúde. Neste período adotou-se também uma política de criação 

de novas escolas industriais. 

Em 13 de janeiro de 1937, a Lei 378 deu nova organização ao Ministério da 

Educação e Saúde Pública: com seu artigo 37, transforma as escolas de Aprendizes e 

Artífices em Liceus, destinados ao ensino profissional em todos os ramos e graus. 

Já no final de 1937, a Promulgação da Constituição Brasileira, em seu artigo 129 

tratou especificamente do ensino técnico profissional e Industrial: 

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos 

favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. 

Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino 

profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e 

dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. 

É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua 

especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus 

operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse 

dever e os poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como 
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os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder 

Público. (BRASIL, 1937, art. 129) 

Posteriormente a partir de 1942, a Reforma Capanema, sob o nome de Leis 

orgânicas do Ensino estruturou o ensino industrial, reformou o ensino comercial, além de 

outras mudanças no ensino secundário. Foram promulgados diversos decretos de 1942 a 

1946 voltados para a educação.  

Posteriormente, na década de 1980, com a transformação do sistema de produção 

impulsionado novamente por revolução tecnológica, o mundo se torna globalizado ou 

transnacionalizado.  

Hobsbawm (2015) aponta que muitas empresas multinacionais migraram para 

países onde a mão de obra era mais barata, e a linha de produção passou a cruzar o globo, 

espalhando-se para os países pobres, produzindo-se, assim, uma mudança na estrutura 

política da economia mundial. Esta maciça transferência de indústrias que produziam para 

o mercado mundial, dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos, provocou o que 

Hobsbawm (2015, p. 354) chamou de “nova divisão internacional do trabalho”.  

Percebe-se que com todo este avanço da industrialização mundial, e em especial no 

Brasil, a tendência foi substituir a capacidade humana pelas máquinas. Apontando a 

consequência mais devastadora desta revolução, o desemprego. Conforme já citado, cada 

vez mais as profissões exigiam maiores qualificações, uma vez que o setor produtivo é 

incapaz de criar novos empregos para substituir os velhos perdidos. “A tendência geral da 

industrialização foi substituir a capacidade humana pela capacidade das máquinas, o 

trabalho humano [...], jogando com isso as pessoas para fora dos empregos” 

(HOBSBAWM, 2015, p. 402).  

No campo da educação profissional brasileira, importantes mudanças ocorreram 

também provenientes de exigências do setor produtivo, já nos primeiros anos deste século. 

A transformação e integração de Centros de Ensino e Escolas Técnicas em Institutos 

Federais, e em seguida a expansão de vários campi em várias unidades da federação (MEC, 

2007) ampliaram o atendimento aos empreendimentos na indústria e na agricultura. 

Em abril de 2004, o MEC/SETEC, colocou em discussão uma proposta para 

políticas públicas para a educação profissional e tecnológica. A conjuntura da educação 

profissional e tecnológica detectada e apresentada nesta proposta era de um sistema com 

gestão privada e visão economista, em que a relação custo benefício era priorizada, 
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gerando a mercantilização do ensino, a privatização do ensino público federal por meio de 

fundações de apoio (MEC/SETEC, 2004, p.35).  

A proposta citada acima, também apresenta dados do Censo de 1999, mostrando 

que existiam 2 milhões e 800 mil matrículas nesse nível de educação, sendo 2 milhões no 

nível básico, 717 mil no técnico e 97 no tecnológico. Segundo esta proposta, estes dados 

referenciados à População Economicamente Ativa (PEA; Dieese-Anuário dos 

Trabalhadores), mostram que “nesse mesmo ano, a população na faixa etária de 15 a 19 

anos não economicamente ativa, que ainda não tinha ingressado no mercado de trabalho 

era 8.084.322”. Representando, assim, uma “clientela potencial para a educação 

profissional de nível técnico” (MEC/SETEC, 2004, p. 30). Entretanto, este documento 

destaca que este número subirá para 8.933.322, se for agregado o número de pessoas nessa 

mesma faixa etária que esteja trabalhando. 

A expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

conforme o Folheto SETEC (2010), coincidiu com o centenário da educação 

profissionalizante comemorado em 2009. Os Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETs), escolas agrotécnicas e técnicas passaram a se chamar Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Com esta reformulação houve uma divisão das vagas, 

sendo metade destinada ao ensino médio integrado e a outra metade aos cursos superiores 

de engenharias, tecnologias e licenciaturas. 

A Rede Federal de Educação profissional Científica e Tecnológica passou a ser 

constituída pelos 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pelos Centros Federais de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ e Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais – CEFET/MG, pelas Escolas Técnicas Vinculadas às 

Universidade Federais e pelo Colégio Pedro II, que em 2012 passou a ter a mesma 

configuração dos Institutos (BRASIL, 2008b;  2012).  

Em 2008, a Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional – LDB 9.394/96 sofreu 

alterações, mediante a Lei 11.741/2008. Esta foi implementada, ao longo dos anos de 2009 

e 2010, com o objetivo de redimensionar, institucionalizar e integra as ações da educação 

profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação 

profissional e tecnológica.  

A mudança principal trazida pela Lei 11.741/2008, que alterou a LDB 9394/96, no 

que se refere à educação profissional, prevista no Artigo 39, § 2º, I e III é que essa 
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modalidade de formação passou ser a formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional e educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. 

Para ter uma ideia, com as mudanças na educação profissional, tanto conceitual 

como de modelo de formação, os números da evolução de matrículas na Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, no período de 2003 a 2012 se mostraram muito 

expressivos, pois antes da expansão no ano de 2003 foram registradas 86.700 matrículas na 

educação básica - incluindo matrículas em técnico de nível médio concomitante e 

subsequente, ensino médio integrado e EJA integrado e 46.600 matrículas na educação 

superior - incluindo graduação e pós-graduação (MEC, 2014). 

Já em 2012, os números expandiram para 224.900 matrículas na educação básica e 

132.600 matrículas na educação superior (MEC, 2014, p. 38). Observa-se que houve uma 

expansão de aproximadamente 159,40% na educação básica e educação superior de 

184,55%; vale salientar que nesses números estão a educação profissional e tecnológica de 

nível superior e pós-graduação. 

Os dados do MEC (2015) mostram que a Rede Federal vivenciou a maior expansão 

de sua história. Em 2008 a Lei 11.892, além de instituir a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, criou 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, mediante a transformação e integração de escolas e centros técnicos em 

Institutos Federais, configurados como instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, com o intuito de ofertar educação profissional 

e tecnológica de educação profissional mencionada anteriormente.  

Posteriormente, a Lei 12.677/2012 equiparou o Colégio Pedro II aos Institutos 

Federais. Por região foram criados sete Institutos Federais na região Norte, onze na região 

Nordeste, cinco na região Centro Oeste, dez na região Sudeste incluindo o Colégio Pedro II 

e seis na região Sul. 

O quadro 1 mostra a evolução que houve no número de Campus dos Institutos 

Profissionalizantes e Tecnológicos no período de 2002 até 2015. Percebe-se que este 

avanço no número de Campus veio efetivar a interiorização da educação no Brasil, uma 

vez que, o número de municípios atendidos pelos Institutos Federais aumentou de 120 

municípios para 512 municípios atendidos pelos Institutos. 

Percebe-se que a implantação de Campus dos Institutos profissionalizantes e 

tecnológicos manteve relação direta com as atividades produtivas da região. No caso 

especificamente da região sudeste percebe que o movimento das agroindústrias saindo da 
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área urbana para a área rural, via a implantação dos complexos agroindustriais foram um 

dos fatores responsáveis pelo aumento no número de Campus no Sudeste, somente em 

Minas Gerais, foram implantados 55 Campus, conforme quadro seguinte. 

Quadro 1 – Evolução dos Campus dos Institutos Federais. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do MEC/REDE DE EXPANSÃO/SIMEC/2015. 

 

Os dados levantados em nossa pesquisa de campo permitem perceber que os 

avanços que houve a partir de 2008 com a política de expansão dos Institutos Federais, 

para a microrregião em estudo, vão além do número de campus, número de vagas, de 

cursos. Percebe-se isto, uma vez que os resultados da pesquisa de campo mostra que houve 

um avanço sem precedente nos processos formativos.  
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Tano (2016) aponta em sua dissertação que dos 43 respondentes, treze eram do 

sexo masculino e trinta do sexo feminino. Destes, nove concluíram o curso em 2012, 13 

concluíram em 2013, quinze em 2014 e seis em 2015. Dentre os 43 respondentes apenas 

dez estão empregados nas áreas educação; supermercado; administração; serviço público; 

jovem aprendiz industrial da BP – Ituiutaba Bioenergia, empresa processadora de cana de 

açúcar; atendente de telefonia; escritório de advocacia. E ainda, uma declarou-se autônoma 

trabalhando na área de maquiagem, outro se declarou empresário na área de tecnologia, 

uma declarou-se estagiária na UFU e uma declarou-se bolsista do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID-UFU). 

Dos 43 respondentes, 42 estão matriculados em curso superior. Os cursos em que 

os respondentes estão estudando, bem como a quantidade de alunos que mencionaram estar 

matriculado nestes cursos são:  

 Administração - 5; 

 Agronomia - 3 (um mencionou que estuda na UEMG – Campus Ituiutaba); 

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 1; 

 Bacharelado em Matemática na UFU e Engenharia Civil na UNIUBE - 1; 

 Bacharelado somente em Matemática - 1;  

 Ciências Biológicas - 1: 

 Curso de Biotecnologia na UFU - 1; 

 Direito - 5 (um mencionou que é na UEMG); 

 Engenharia Aeronáutica na UFU - 1; 

 Engenharia Biomédica - 1; 

 Engenharia da Computação - 1; 

 Engenharia de alimentos - 2 (um mencionou que estuda no UFTM); 

 Engenharia de produção - 3 (um mencionou que estuda na UFU); 

 Engenharia Elétrica - 5 (um mencionou que estuda na UFU); 

 Engenharia Mecânica na UFU - 1; 

 Engenharia química – 1;  

 Faculdade de Estética e Imagem Pessoal - 1;  

 Gestão em Saúde Ambiental na UFU - 1; 

 Medicina - 2 (uma mencionou que estuda na UNB); 

 Odontologia - 1; 
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 Pedagogia na UFU - 1; 

 Relações Internacionais - 1; 

 Sistema de Informação na UEMG - 1; 

 Veterinária – 1. 

Os dados da pesquisa de campo possibilita constatar que a inserção profissional dos 

respondentes no setor agroindustrial é bastante baixa, porém os dados da pesquisa 

permitem considerações importantes sobre a relação entre a política de educação 

profissionalizante e tecnológica para a microrregião de Ituiutaba e a empregabilidade dos 

egressos do curso em estudo. Uma vez que 21% dos egressos, respondentes de nossa 

pesquisa, além de cursarem o ensino superior, ainda estão empregados. 

Embora apenas um no setor em estudo. Os demais estão empregados em áreas 

diversificadas e ainda, há dois dos respondentes trabalham como autônomos e outros são 

estagiário e bolsista. Fato que permite considerar que a formação técnica e regular ofertada 

pelo curso em estudo permite a empregabilidade, mesmo que não seja no setor específico 

da formação.  

Percebemos também que há uma prorrogação da busca por emprego por parte de 

muitos dos entrevistados, em especial pela modalidade “período integral” dos cursos que 

frequentam: engenharias, medicina, odontologia, direito e outros fatores que podem 

requerer dos respondentes maior dedicação aos estudos e uma prorrogação da busca pela 

inserção profissional para após a conclusão do ensino superior. Reconhecemos que nossa 

pesquisa possui limitações e no doutorado objetivamos verticalizar nossos estudos. No 

tópico seguinte apresentamos as considerações finais. 

 

5 Considerações Finais 

 

Consideramos que participar de eventos científicos no âmbito das Instituições de 

Ensino é uma excelente oportunidade para divulgar os resultados de pesquisas concluídas e 

em andamento, bem como é uma oportunidade de compartilhamento e aprendizagem, uma 

vez que, neste tipo de eventos são compartilhados e discutidos resultados de pesquisas no 

âmbito nacional e internacional. No caso específico de nossa pesquisa de mestrado, 

consideramos que esta divulgação é muito importante, uma vez que nossa pesquisa de 

doutorado é uma verticalização de nossos estudos dissertativos.  
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Os estudos sobre as mudanças no papel do Estado e nos processos produtivos 

auxiliam a desvelar os reflexos destas mudanças da política de educação profissionalizante 

e tecnológica brasileira na primeira quinzena do século XXI. Apesar de histórica a 

dicotomia entre ensino propedêutico ao acesso ao ensino superior e ensino técnico, muito 

bem discutido por Aranha (1990) em que mostra que o ensino técnico ao longo da história 

é direcionado aos pobres que limitam o acesso a cursos superiores. Os resultados obtidos 

em nossa pesquisa de mestrado permite perceber, em um período curto de tempo, de 2008 

a 2015, evidencias de ruptura nesta dicotomia, por parte dos respondentes de nossa 

pesquisa.   

Os resultados de nossa pesquisa, permitem também defendermos que os avanços 

que houve com a política de expansão da educação profissionalizante e tecnológica foram 

além do aumento de instalações e estruturas físicas, foi um avanço positivo nos processos 

formativos. Nossa pesquisa bibliográfica e documental ao analisar a relação entre a política 

de expansão da educação profissionalizante e tecnológica com a empregabilidade, 

constatou que a empregabilidade por parte destes respondentes é menor que o acesso ao 

ensino superior, porém é possível identificar que muitos dos respondentes trabalham e 

estudam, portanto, podemos afirmar que a empregabilidade ocorre, embora não na área 

específica do curso técnico de agroindústria. 

Consideramos que é emblemático, a divulgação destes resultados, em especial, 

neste momento em que diversas reformas estão em curso, e que as possibilidades de 

agravamento tanto nas questões relacionadas com o trabalho, devidos as alterações 

relações de trabalho recentes, quanto com a questão educação, devido em especial aos 

cortes de orçamento e as reformas anunciadas.  

Por fim, consideramos que há muito ainda para ser feito no campo da educação 

profissionalizante e tecnológica, mas que é extremamente importante ressaltar este 

pequeno avanço nos processos formativos, uma vez que eles mostram que é possível sim 

mudar as condições postas, pois as coisas não estão acabadas, assim como nos ensina 

Gadotti (1995) sobre os princípios da dialética. Esperamos que este trabalho contribua para 

o debate e reflexão sobre esta temática, propiciando assim novos olhares para os dilemas 

relacionados com as categorias trabalho e educação. 
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TRANSFORMAÇÕES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO E NO PERFIL DO 

TRABALHADOR A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA
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194
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195

 

Introdução 

 

As mudanças ao longo da história no que se refere ao papel do Estado e aos 

processos produtivos têm impactado nas políticas brasileiras, em especial nas políticas 

educacionais. Esse artigo apresenta como proposta, levantar discussões acerca das  

relações entre o Estado, mercado de trabalho, formação docente e profissionalizante, bem 

como sobre qualificação profissional e precarização nas relações de trabalho.  

O fenômeno mundialização, em especial devido aos impactos das novas tecnologias 

no setor produtivo têm alterado as formas de trabalho; formas de ensinar e aprender e ao 

mesmo tempo criam novas relações de trabalho e formas de alienação e precarização das 

condições de trabalho. 

Nesse novo cenário, o capital passou a exigir para sua reprodução novas 

qualificações do trabalhador, evidenciando as novas configurações do trabalho e da 

empregabilidade na sociedade da globalização. Seguindo essa trajetória mundial na década 

de 1990, o Brasil começou a transitar por radicais mudanças na forma de organizar a 

produção e o trabalho.  

De forma simples, é possível afirmar que se a globalização não é a origem do 

capitalismo ela é no mínimo, o mapa a ser seguido pelo mundo produtivo incluindo aqui o 

estado, desenhado pela “trilogia”: competitividade, produtividade e qualidade. Nessa linha 

de raciocínio não se pode contestar que os investimentos em novas tecnologias, processos e 
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193

 Doutor em Educação. Prof. Assoc. IV da FACED/UFU. Prof. do Programa de Pós-graduação em 

Educação da UFU/MG e Pesquisador da Universidade da Madeira – Portugal. rlfranca@ufu.br 

194 Doutora em Educação. Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: 
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novos produtos e serviços, se tornam indispensáveis para que o capital cumpra com sua 

função de produzir e competir em nível global. 

As consequências deste fenômeno afetam até mesmo a autonomia do Estado 

Nacional, uma vez que muitas de suas políticas públicas, incluindo as políticas 

educacionais seguem regras estabelecidas por organismos internacionais, além de empresas 

transnacionais interferirem nas condições de trabalho e renda do trabalhador. É 

incontestável o fato de que o capital está a serviço do estado que também é capitalizado. 

Produto dessa realidade encontra-se o profissional docente no ensino superior no 

Brasil, cujas condições atuais de trabalho são, na melhor das hipóteses, desejáveis, 

agravadas e aviltadas, por conta da evolução das mudanças no setor produtivo nas últimas 

décadas. Como decorrências de todo esse novo processo, destaca-se na profissão docente 

além da precarização do trabalho, aspectos como flexibilização das tarefas e uma nova 

relação que se estabelece com o tempo de trabalho. Em detrimento disso, pode-se inferir 

que o novo capitalismo criou uma nova identidade para o docente marcada por piores 

condições de trabalho. 

O objetivo geral deste artigo é discutir e abordar o processo de mundialização do 

capital e as transformações nas relações de trabalho a partir da reestruturação produtiva, 

bem como as consequências destas mudanças tanto nas políticas de formação docente 

quanto nas políticas de formação profissionalizante e tecnológica, pontuando assim alguns 

de seus impactos na inserção profissional e no perfil do trabalhador.  

Nos objetivos específicos, buscamos divulgar resultados de duas pesquisas 

realizadas junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Uberlândia. Uma em nível de mestrado, defendida em 2016, por Cleide Francisca de Souza 

Tano, em que o objetivo geral foi proceder a uma análise da relação da política da 

educação profissionalizante e tecnológica expandida para a microrregião de Ituiutaba-MG  

com a empregabilidade na agroindústria rural, de jovens e adultos egressos do curso 

Técnicos em Agroindústria do período de 2008 a 2015.  

Já a outra pesquisa ocorreu em nível de doutorado, defendida em 2017, por 

Alessandra Aparecida Franco, em que o objetivo geral foi pesquisar junto a docentes da 

Instituição de Ensino Superior Pública Federal de Ituiutaba – FACIP/UFU, o impacto na 

reestruturação das Universidades Federais no que se refere à profissão docente e á 

formação profissional dos egressos dos cursos de graduação entre os anos de 2002 a 2014. 

Ambas as pesquisas ocorreram sob a orientação do Prof. Dr. Robson Luiz de França. 
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Dada á relevância da temática aqui tratada, este artigo se apresenta como uma pauta 

única de discussões, para repensar a educação como meio muito importante das constantes 

mudanças que ocorreram no mundo produtivo. Logo, ressalte-se que os resultados aqui 

apresentados pretendem oferecer avanços nas discussões já existentes. 

 

2. Referencial Teórico 

 

O referencial teórico que fundamenta este artigo são obras de Marx (2013), 

Hobsbawm (2015), Hirata (2013), Kuenzer (2001), Lucena (2008), França (2016), 

Previtali, França e Fagiani (2012) dentre outros, além de documentos oficiais referentes à 

expansão da educação profissionalizante e tecnológica no Brasil. Também faz parte da 

fundamentação no que se refere à expansão do capitalismo no mundo, como origem da 

reestruturação da produção e do trabalho assim como dos impactos da mudança do modelo 

de organização da produção e do trabalho sobre a profissão docente, a partir do ano 2002, 

as contribuições dos autores Mészáros (2002), Antunes (1999, 2009), Bihr (1998), Arendt 

(2013), Tardif e Lessard (2007), Menga e Boing (2004).  

Os autores supracitados tratam do processo de mundialização e das relações de 

trabalho e educação. Seus estudos permitem compreender o mundo do trabalho e o 

contínuo processo de precarização das condições de vida e emprego. Isto porque, são 

unânimes em afirmar que os avanços tecnológicos alteram os processos produtivos sem 

que haja melhoras nas condições de trabalho para o trabalhador.  

Depreende-se por meio desses estudos o mundo do trabalho e o contínuo processo 

de precarização das condições de vida e emprego. Os resultados evidenciam que a 

reestruturação produtiva priorizou o desenvolvimento econômico em detrimento do 

desenvolvimento socioambiental ocasionando transformações sociais significativas no 

século XX com fortes tendências de agravamento na atualidade resultando em aumento da 

pobreza, das desigualdades, e da exclusão social horizontalizando o desemprego. 

 O aparato teórico estudado remete a reflexões acerca da temática em estudo, 

permitindo inferir considerações sobre o papel protagonista do Estado, suas influências e 

intervenções, conforme discutido mais adiante no tópico Resultados. 

 

 

3. Procedimentos Metodológicos 
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A proposta metodológica adotada para este trabalho foi pesquisa bibliográfica em 

fontes primárias e secundárias e é parte integrante da dissertação e da tese defendidas pelas 

coautoras sobre a temática em estudo. Nesse sentido, tem-se na apresentação dos 

resultados um subdivisão de tópicos constando em cada um deles as principais  

considerações das pesquisas concluídas.  

Conforme Severino (2007) a pesquisa bibliográfica é indicada quando não se 

propõe resolver os problemas que porventura o pesquisador venha a descobrir, mas sim 

busca por informações que auxiliam para melhor compreendê-los.  

Ressalte-se aqui que em relação à metodologia adotada na dissertação, que esta se 

fundamentou na pesquisa bibliográfica e na pesquisa documental, esta tendo como objeto 

da consulta documentos oficiais sobre a política de expansão da educação 

profissionalizante e tecnológica, via instituições dos Institutos Federais. Do mesmo modo a 

tese também fez uso da pesquisa bibliográfica seguida de pesquisas exploratória e 

descritiva, tendo como objeto de estudo os docentes da FACIP/UFU. 

 

4. Resultados 

 

Na atualidade, diversos fóruns, seminários, eventos científicos e publicações têm 

instigado o debate e a reflexão sobre as mudanças provenientes da reestruturação produtiva 

e apontam para perdas de direitos e garantias adquiridos pelos trabalhadores ao longo dos 

tempos. Bem como indicam retrocessos das políticas públicas reformistas que repercutem 

também nas políticas educacionais, sejam elas de formação docente ou de formação 

profissionalizante e tecnológicas.  

Nos subtópicos seguintes, apresentam-se os recortes das pesquisas realizadas no 

âmbito da Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, em que 

seus resultados remetem a considerações acerca da temática em estudo, permitindo inferir 

considerações sobre o papel protagonista do Estado, suas influências e intervenções neste 

processo proveniente de grupos de interesses privados e capitalistas que contrariam 

explicitamente o interesse geral da sociedade, bem como seus reflexos no perfil do 

trabalhador, seja ele docente ou não.  

 

 

4.1 Considerações sobre os resultados da pesquisa de mestrado 
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Neste subtópico, priorizou-se a divulgação dos resultados da pesquisa bibliográfica 

e documental, parte integrante dos estudos dissertativos. Acreditamos que este estudo 

corrobora com a discussão sobre transformações nas relações de trabalho e no perfil do 

trabalhador, a partir da reestruturação produtiva. 

Os resultados da pesquisa de Tano (2016) mostram que na relação da política de 

educação profissionalizante e tecnológica expandida para a microrregião de Ituiutaba e a 

empregabilidade é marcante a presença das categorias contradição e ideologia.  

A pesquisadora afirma que a contradição é perceptível na escolha dos agentes 

formuladores dos documentos oficiais, nos discursos sobre as intencionalidades, nos 

discursos sobre os processos de formação, dentre outros.  Constata-se ainda ao longo de 

seu trabalho, que a intencionalidade desta política flerta tanto com uma tentativa de 

proporcionar uma educação capaz de tornar os cidadãos críticos e emancipados quanto 

com o interesse de atender as exigências do setor produtivo, ou seja, com o desejo de uma 

escola reprodutora das necessidades do setor produtivo.  

Reforça esta constatação o fato de haver indícios de busca por um processo 

formativo emancipador, pelo fato do governo fundamentar seus discursos com teorias de 

uma corrente humanística, como Ramos, Frigotto e Ciavatta (2005). Por outro lado, o 

Estado prioriza que os formuladores dos documentos que norteiam as mudanças na 

educação brasileira sejam empresários e não educadores conforme discutido por Saviani 

(2009). 

Um ponto central na discussão sobre a dualidade da educação é ressaltado nesta 

dissertação, e trata-se da constatação que Kuenzer (2001, p. 20) faz, mostrando  que “os 

determinantes da dualidade estão fora da escola, na estrutura de classes e não podem ser 

resolvidas no âmbito do Projeto Político Pedagógico escolar”.  Tano afirma que:  

 

Esta constatação é desalienadora, pois permite discutir as políticas 

educacionais de modo crítico ou irônico, não as vendo com uma visão 

romântica de que irão solucionar os problemas históricos da educação, 

como a questão da qualidade. (TANO, 2016, p. 99) 
 

Constata-se também, nesta pesquisa, que as mudanças a partir de 1990 no ideário 

do Estado, ao assumir um posicionamento Neoliberal, focando as políticas para 

atendimento às exigências do mercado e Instituições internacionais têm impactado 

drasticamente no perfil dos egressos da educação básica, portanto no perfil do trabalhador 
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ou do futuro trabalhador. Os estudos de Tano (2016) mostram que estes impactos são 

significativos, pois as alterações nas exigências das competências e qualificações 

necessárias aos trabalhadores leva-os a uma busca de novas qualificações e estes não 

conseguem acompanhar as mudanças do setor produtivo.  

As contribuições de Hirata (2013) França e Scocuglia (2011), Hobsbawm (2015), 

Previtali (2011), Lombardi, Lucena e Ferri (2013), Castel (2015), Kuenzer e Grabowski 

(2006), dentre outros, sobre as transformações no mundo do trabalho; sobre exigências do 

setor produtivo; e em especial, sobre os discursos presentes em documentos oficiais que 

enfatizam a qualificação para garantir a empregabilidade, foram fundamentais para a 

formulação das considerações finais da pesquisa dissertativa. 

Sobre os impactos no perfil do trabalhador, Tano (2016) traz que em momentos de 

prosperidade, os profissionais qualificados apresentam perfil mais atrativo para o setor 

produtivo. Entretanto, isto não lhes garante a empregabilidade, pois, conforme a discussão 

de Kuenzer (2001), os determinantes estão fora da escola. Pode ocorrer que determinado 

local, região ou setor da economia apresente índice alto de pessoas muito qualificadas e, 

nestes casos, o setor produtivo prefere contratar o profissional com qualificação além da 

necessária para exercer as atividades, conforme discutido também por Hirata (2013). 

Tano (2016) afirma que pode ocorrer também que o mercado esteja em carência de 

profissionais qualificados e, neste caso, as oportunidades são maiores. Aqueles com 

diferencial na qualificação poderá conseguir emprego com mais facilidade. Tudo depende 

das condições materiais que estão ocorrendo em determinado tempo e sociedade, conforme 

defende Marx (2013). Entretanto, o setor produtivo adota um discurso hegemônico sobre a 

questão da qualificação de tal forma que o trabalhador alienado acata-o como verdadeiro. 

 

4.2 Considerações sobre os resultados da pesquisa de doutorado 

 

A pesquisa bibliográfica de caráter exploratório-descritivo caracteriza os resultados 

apurados na tese de Franco (2017), realizada com os docentes da FACIP/UFU e são 

apresentados nesse subtópico.  

Em se tratando das principais influências das formas de organizar a produção e o 

trabalho sobre a formação da mão-de-obra, o grupo de pesquisados reconhece a redução da 

matriz de empregos no país como decorrente de tecnologias e simplificação e da 
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especialização da mão-de-obra. Do mesmo modo atribui a perda de identidade social, por 

conta das bruscas mudanças exigidas nas atividades laborais e intelectuais. 

Refere-se ao ambiente de trabalho como aquele marcado por meras relações 

competitivas, com total ausência de relações interpessoais e sociais e com mínimo de 

trocas de experiências. Concorda que os maiores espaços do mundo do trabalho são para os 

mais qualificados e com maior poder de cognição e de adaptabilidade, e que a 

competitividade provoca alienação da própria cognição do trabalhador para atender os 

valores produtivos. 

O grupo acredita ainda que a desprofissionalização e redução de vagas no trabalho 

obrigam o trabalhador a exercer papeis diversos de sua formação. Todos os pesquisados 

mesmo que por variáveis diferentes concordam que o sistema produtivo exerce um papel 

interferente e determinante na formação da mão-de-obra e na empregabilidade. 

Acerca dos principais reflexos das formas de organizar a produção e o trabalho 

sobre os papeis da profissão docente, a pesquisa revelou que para os professores é evidente 

a distância entre a velocidade com que o sistema produtivo implementa mudanças e 

inovações, comparada com a velocidade com que a Escola, como um todo, se prepara para 

dar as respostas que precisa, como agente formador.  

Os docentes pesquisados sentem as dificuldades enfrentadas pelo professor no 

cumprimento de seus papeis, diante da complexidade e dos entraves existentes no sistema 

de ensino para lhe dar o suporte necessário que minimizem os efeitos daquelas distâncias. 

Os mesmos entendem que a Reforma Universitária avançou no sentido de ter tentado 

resolver um quadro crítico de carências, para mão-de-obra docente, embora seu objetivo 

tenha sido de aparelhar a competitividade do Estado. São enfáticos em afirmar que tal 

realidade representa uma violência contra os fundamentos do trabalho docente. 

Os resultados da pesquisa de Franco (2017) evidenciam categoricamente a 

precarização do trabalho docente fruto da globalização em seus aparatos de inovação 

tecnológica sobre as relações de trabalho. Não como contestar o fato de que a 

mundialização do capital comprometeu a qualidade de vida do professor e 

consequentemente sua satisfação profissional. 

Para o grupo de pesquisados, as reformas do ensino e da universidade 

implementadas sob a égide do mundo produtivo, supervalorizam os valores e as crenças 

institucionais, fato que as vezes colocam em detrimento os valores e as crenças do docente.  
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Outro fato relevante apontado na tese trata da visão dos pesquisados sobre a 

posição das pesquisas aceca do trabalho docente em detrimento das relações estabelecidas 

entre a universidade e o capitalismo. É notória a preocupação dos entrevistados com a 

quantidade da produção docente como determinante da qualidade e valorização 

profissional. Os docentes entrevistados consideram ínfimos os incentivos destinados a essa 

finalidade diante das necessidades sociais e dos objetivos do professor no que se refere ao 

orçamento institucional e á liberação de recursos.  

Segundo esse grupo de pesquisados, a universidade tornou-se o centro de 

agenciamento do conhecimento não somente na formação de profissionais que atuam junto 

aos departamentos de pesquisas tecnológicas das empresas, mas sobretudo no 

desenvolvimento da pesquisa básica  a qual é destinada a descobrir os avanços 

tecnológicos que podem ser aplicados pelo mundo produtivo. Isto porque, esta nem sempre 

satisfaz os objetivos e a formação do docente porquanto pode não criar no mesmo a 

indignação, a dúvida e o inconformismo que instigam e  dirigem seu instinto de 

pesquisador como nas pesquisas empíricas. 

O grupo entende que a reforma universitária outorgou às Universidades o papel de 

produzir ciência via pesquisas, principalmente voltada para a inovação tecnológica; 

enquanto as Instituições isoladas de Ensino, cuidariam da formação de mão-de-obra mais 

técnica e prática (formativa) para atender com maior rapidez, às mudanças para os novos 

processos produtivos. Esta visão ou divisão de ideia, pode de alguma forma prejudicar o 

andamento das pesquisas – básicas e/ou científicas – porque desresponsabiliza e 

desestimula de forma velada, os professores das Instituições não Universitárias, a fazerem 

pesquisas. 

Os resultados da pesquisa também evidencia que o imbróglio é discernir se o 

sistema produtivo sugere uma abordagem conteúdista de ensinar para garantir uma alta 

performance técnica e uma obediência cultural do aprendiz, ou: se entende que a formação 

deva ter como foco, o desenvolvimento de competências, de modo a atender ás demandas 

de um mercado profissional, sempre mutável e ainda atuar como agente de mudanças. 

    Os pesquisados concordam que todas as pressões sobre o docente discutidas sugerem 

uma releitura sobre os papeis desta profissão; sobre os riscos de um colapso na oferta de 

docentes profissionais, assim como sobre a precarização de seu trabalho, e; em última 

instância, sobre o risco e influências consideráveis do seu papel, no desenvolvimento da 

ciência e da pesquisa. 
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Os professores que ingressaram mais recentemente na universidade, estão sentido 

na pele a limitação de espaços para o seu desenvolvimento profissional. Observam eles, 

que são objetos, usados apenas nas decisões ligadas ao processo didático-pedagógico, 

faltando-lhes espaços para propostas, ações e decisões maiores, ficando estas, a cargo das 

instituições. 

 

5. Considerações Finais 

 

A relação Estado e mercado de trabalho a partir de 1990, tem apontado para uma busca 

pelo Estado Mínimo, em que há uma responsabilização cada vez maior do indivíduo pela 

sua qualificação, capacitação e pela sua condição de se tornar empregável. O mundo 

produtivo direciona os objetivos do Sistema de Ensino, orientando o Estado na definição 

de suas políticas; rege os objetivos das Instituições Educacionais e dos docentes, ingerindo 

e orientando na formação da mão-de-obra e no direcionamento de pesquisas. 

No campo da educação profissionalizante percebe-se que no período de 2008 a 

2015, apesar das críticas apresentadas ao fato das políticas serem norteadas por exigências 

além de nossas fronteiras, houve um avanço sem precedente nos processos formativos. 

Considera-se que estes avanços precisam ser mostrados para desvelar que é possível sim 

fazer algo diferente. Do mesmo modo, é preciso divulgar estes resultados para que a 

sociedade saiba que a partir do momento em que a educação é priorizada, os resultados 

alteram. 

Ficou claro que a partir do ano de 2002, sob a orientação do capitalismo o sistema 

produtivo vem provocando mudanças profundas no sistema socioeconômico, desde o 

rearranjo da produção; até a definição do perfil do trabalhador , e das características 

essenciais para a formação da mão-de-obra demandada. A precarização do trabalho 

docente faz parte do elenco de efeitos das pressões do mundo produtivo sobre a profissão 

docente na visão dos pesquisados. 

Conclui-se  que as mudanças no sistema de ensino e as necessárias alterações nos 

processos educacionais, inevitavelmente trouxeram novas preocupações sobre os papeis, 

funções e objetivos dos profissionais docentes. Para um bom trabalho docente é preciso 

que haja investimentos em estrutura física e equipamentos assim como  em qualidade de 

vida e na satisfação pessoal  e social, de todos, inclusive dos alunos. Também é preciso 

investimentos na sua formação e qualificação. 



809 
 

A discussão sobre o processo de mundialização do capital, bem como sobre as 

transformações nas relações de trabalho a partir da reestruturação produtiva é emblemática 

por tratar de um problema que reflete seus impactos na contemporaneidade com grandes 

perspectivas de agravamento em virtude da crise econômica e política que o Brasil enfrenta 

em 2017. Nesse sentido, depreende-se que as reformas em curso tanto trabalhistas quanto 

educacionais carecem de maiores debates e reflexões para fins de desvelar o que está 

encoberto no discurso político atual. 

Depreende-se, portanto que a educação não pode se dissociar no estado capitalista – 

que domina  o mundo desenvolvido, mas que não se pode colocar à frente dos objetivos 

educacionais e formativos, objetivos e ideologias políticas. 

Nesse sentido, defendemos que um debate crítico é necessário para compreender 

todas estas questões, desde a questão do desemprego que acelerou com os avanços 

tecnológicos e organizacionais, até as novas configurações de trabalho e suas relações, uma 

vez que até mesmo o Estado Nacional, neste processo de mundialização perde sua 

autonomia pois suas leis, políticas e ações que passam a seguir regras estimuladas por 

instituições internacionais. 
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ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO NO CURSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA: IMPLICAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Vânia Amaral da Rocha
196
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1. Introdução 

A presente proposta de investigação é resultante das inquietações da minha prática 

profissional, há duas décadas, em um local de realização de estágio curricular obrigatório 

para discentes do Curso de Medicina Veterinária, provindos de instituições de ensino 

superior públicas e privadas. 

Trata-se de uma abordagem relevante e original em virtude da quantidade limitada 

de artigos publicados nas principais bibliotecas digitais do Brasil, que relatem sobre o 

estágio curricular obrigatório no curso de Medicina Veterinária.  

Partindo da concepção do estágio curricular como o momento da atividade teórico-

prática para o aperfeiçoamento das competências e habilidades específicas necessárias para 

o exercício profissional, o eixo condutor da pesquisa em questão buscará compreender as 

implicações na organização do trabalho a partir da estrutura curricular do curso de 

Medicina Veterinária em quatro Instituições de Ensino Superior, sendo duas públicas e 

duas privadas. 

Propomos analisar de que modo está se configurando o estágio curricular para 

atender as necessidades do exercício profissional inerentes à formação em Medicina 

Veterinária. Assim, o foco desta pesquisa será a análise dos traços comuns e díspares que 

sustentam o formato do estágio curricular obrigatório, a partir da promulgação das novas 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Medicina Veterinária (DCNs), instituídas pela 

Resolução nº 1 do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior 

(CNE/CES), em 18 de fevereiro de 2003. 

Nesta perspectiva, o problema de pesquisa se desdobra sobre a análise dos 

seguintes questionamentos:  

a) Sob quais aspectos as mudanças na forma de organização da produção, do 

trabalho e do papel do Estado, se manifestam no formato das atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Medicina Veterinária?   
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b) Quais são as semelhanças e diferenças existentes entre Instituições de Ensino 

Públicas e Privadas, no que diz respeito aos formatos dos seus estágios 

curriculares a partir da promulgação das novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Medicina Veterinária?  

c) Quais são as concepções teóricas e metodológicas que sustentam os eixos 

norteadores do estágio curricular obrigatório?  

d) Qual perfil de profissional se espera formar na área de Medicina Veterinária?  

e) Quais são as relações de poder e dominação presentes no campo de estágio?  

f) Em que medida a organização da grade curricular, a distribuição da carga 

horária de estágio curricular, do curso em análise, pode influenciar no perfil do 

futuro profissional? 

A partir destes questionamentos, buscaremos delinear o projeto de pesquisa ora 

proposto. Entretanto, mais do que compreender as diferentes culturas institucionais que 

norteiam o estágio curricular obrigatório do Curso de Medicina Veterinária, propomos dar 

voz aos discentes com o objetivo de mapear as expectativas destes, limites e possibilidades 

no exercício prático da profissão, durante a realização do estágio curricular obrigatório.   

Em termos práticos, e de forma geral, o curso de Medicina Veterinária oferecido 

nas instituições públicas tem carga horária integral e nas instituições privadas é oferecido 

em um único período (matutino ou noturno).  

A realidade mostra que os alunos do curso de medicina veterinária de instituições 

privadas, geralmente trabalham para custear sua formação ou estão inseridos em programas 

de financiamento do governo federal. Por outro lado, o aluno matriculado em instituições 

públicas, em sua maioria, tem maior possibilidade de se dedicarem exclusivamente aos 

estudos acadêmicos e, portanto, têm maior disponibilidade para realizar a carga horária do 

estágio curricular obrigatório. 

Esta dualidade curricular define diferentes tipos de formação, de acordo com a 

origem de classe e com a função social a ser exercida no processo de divisão social do 

trabalho. Expressa as relações de capital e trabalho na sociedade atual que impõe 

diferenças e exclusões preeminentes na organização social, econômica, política e 

educacional (KUENZER, 2002).   

Esta análise evidencia o quanto os conceitos de Karl Marx (1818-1883) e Friedrich 

Engels (1820-1895) se mostram aplicáveis na atual realidade do século XXI, considerando 

assim, que se faz notório que o ensino, em todos os níveis, continua sendo tratado na lógica 
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de divisão social de classes. Temos os estudantes da classe burguesa (filhos dos 

proprietários dos meios de produção) e os estudantes da classe operária (filhos dos 

assalariados) e, por sua vez, um sistema de ensino acadêmico voltado para o adestramento 

da força de trabalho e outro para a integração social (MARX; ENGELS, 1992). 

As relações capitalistas contemporâneas promovem a abstração do trabalho dentro 

de uma lógica mercadológica que leva à precarização das relações de trabalho por meio da 

valorização dos resultados imediatos em detrimento do processo, socialmente útil (SILVA, 

2005).  

Estes formatos apontam para a compreensão do modo como as Novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Medicina Veterinária contribuem para a real 

efetivação de modelos de currículos com diferentes formatos para a prática profissional no 

estágio curricular obrigatório. 

Nesta perspectiva, é salutar analisar se há diferenciação entre o perfil profissional 

do aluno do curso de medicina veterinária de instituições públicas e daqueles de 

instituições privadas, com base no formato do estágio curricular proposto por estas 

instituições de ensino superior. A abordagem dar-se-á nos pressupostos de uma perspectiva 

crítica e da teoria histórico-cultural, a qual analisa o sujeito como fruto da constituição 

social do ser humano. 

Os eixos norteadores da pesquisa serão analisados a partir de uma dinâmica de 

interação constante, levando em conta os princípios da dialética, da historicidade e da 

contradição, na tentativa de apreender as contradições, os paradoxos, as ambiguidades do 

estágio curricular obrigatório no curso de Medicina Veterinária em uma determinada 

concepção de sociedade, de Estado, de trabalho e de homem.  

O processo de investigação dialético realiza-se por meio da interação entre sujeito e 

objeto, procurando captar e identificar suas conexões e relações num movimento contínuo 

de busca da verdade, em uma realidade em constante transformação. Nesse movimento, as 

verdades não são absolutas ou eternas, mas provisórias e históricas, e estão em constante 

mudança e superação. 

Conforme Kosik (2011) para se chegar à verdade é preciso valer-se da análise 

dialética da realidade como um todo estruturado, ou seja, uma realidade constituída nas 

(inter) dependências do todo e das partes, com seus elementos contraditórios. 

 

1.1. Objetivos 
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1.1.1. Objetivo Geral:  

 

 Analisar as implicações do processo de divisão social do trabalho na 

organização curricular e no Estágio Obrigatório a partir das Novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Medicina Veterinária em quatro 

Instituições de Ensino Superior, sendo duas públicas e duas privadas. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos:   
 

a) Analisar o movimento mais amplo das mudanças na forma de organização da 

produção, do trabalho e do papel do Estado, e os desdobramentos dessas mudanças 

nas diretrizes curriculares nacionais para o curso de Medicina Veterinária;  

b) Identificar em quatro Instituições de Ensino Superior, duas públicas e duas 

privadas, as semelhanças e diferenças existentes no que diz respeito ao formato do 

estágio curricular; 

c) Analisar as concepções teóricas e metodológicas, que sustentam os eixos 

norteadores do estágio curricular obrigatório no curso de Medicina Veterinária; 

d) Identificar o perfil de profissional do Médico Veterinário nas atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Medicina Veterinária;  

e) Desvelar as relações de poder e dominação presentes no campo de estágio; 

f) Apreender a lógica subjacente ao formato e à distribuição da carga horária de 

estágio curricular do curso de Medicina Veterinária, e analisar se esta lógica poderá 

influenciar positivamente ou negativamente no perfil do futuro profissional. 

 

 

 

 

 

2. Referencial Teórico 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Medicina 

Veterinária foram instituídas pela Resolução nº 1 do Conselho Nacional de Educação e da 

Câmara de Educação Superior (CNE/CES), em 18 de fevereiro de 2003. 
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Historicamente, no Brasil, somente no início do século XX, foram estabelecidas as 

condições necessárias para criação das primeiras instituições de ensino de Medicina 

Veterinária. O Decreto nº 23.133 de 09 de setembro de 1933 estabeleceu os primeiros 

formatos da escola padrão.   

A definição das matérias de formação básica, geral e profissional, do Curso de 

Medicina Veterinária foram definidas na Resolução do Conselho Federal de Educação nº 

10 de 11 de abril de 1984.    

Os subsídios para discutir as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Medicina Veterinária foram conduzidos, no ano de 1997, pela Secretaria de Educação 

Superior (SESu) e, após cinco anos de análise e discussão destes subsídios, originou o 

Parecer do CNE/CES nº 105 de 13 de março de 2002. 

A Resolução CNE/CES nº 1 de 18 de fevereiro de 2003 definiu os princípios, 

fundamentos, condições e procedimentos da formação do Médico Veterinário como sendo 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, apto a compreender e traduzir 

necessidades, fatos sociais, culturais e políticos, ter capacidade de raciocínio lógico, 

observação, interpretação e análise de dados e informações e também capacidade para 

identificar e resolver problemas (BRASIL, 2017). 

A referida Resolução estabeleceu, em seu artigo 7º, que o Estágio Curricular 

Obrigatório e Supervisionado deverá ter, no mínimo, 10% da carga horária do curso tendo 

sido estruturada pela Resolução nº 2 de 18 de junho de 2007 em 4000 horas de 60 minutos, 

ou 4800 horas/aula de 50 minutos cada, com um tempo mínimo de cinco anos para 

integralização do curso (BRASIL, 2017). 

A definição, classificação e relações de estágio foram estabelecidas pela Lei nº 

11.788 de 25 de setembro de 2008 a qual definiu as modalidades de Estágio e as 

competências próprias da atividade profissional, numa contextualização curricular, tendo 

em vista o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

No entendimento de Alves (2010, p. 65), ao relacionar o estágio curricular como 

“ponte” para a inserção dos estudantes no trabalho produtivo, evidencia-se a relação 

extrema entre educação e mercado de trabalho, objetivada pela concepção liberal de 

trabalho. Ainda para a autora, a Lei nº 11.788/2008 expressa a: 

 

“cidadania objetivada” através do trabalho produtivo revela o conceito de 

cidadania burguesa, referente ao “direito de venda da força" de trabalho 
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para a classe trabalhadora e o ‘direito de compra da força de trabalho pela 

classe burguesa, o que expressa um direito que na atual fase de 

desenvolvimento do capital não pode ser garantido, já que o desemprego 

estrutural é inerente ao processo de crise do capital (ALVES, 2010, p. 

65). 

 

A perspectiva de análise apresentada por Alves (2010) é fundamentada no princípio 

educativo da superação da dualidade estrutural presente na educação.  

Acompanhando o movimento de análise conceitual, a presente pesquisa tomará as 

seguintes categorias de estudo: concepção de trabalho, concepção de educação, concepção 

de cidadania e concepção de estágio curricular obrigatório e supervisionado. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

Para assegurar que a análise dos dados, obtidos empiricamente, possa conduzir às 

respostas para os questionamentos levantados, bem como contemplar os diferentes 

elementos que envolvem a totalidade do objeto de investigação, os procedimentos 

metodológicos seguem os pressupostos da pesquisa qualitativa, tendo como referência as 

contribuições de Bogdan e Biklen (1994), que falam das principais características desta 

modalidade de pesquisa. Para os autores, citados anteriormente, numa pesquisa qualitativa, 

o ambiente natural é a fonte direta dos dados, e o pesquisador é o agente principal.  

Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se preocupam 

com o contexto. Entendem que as ações podem ser compreendidas de melhor forma 

quando são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência. Assim, os locais têm de ser 

entendidos no contexto da história das instituições a que pertencem. Quando os dados em 

causa são produzidos por sujeitos, como no caso de registros oficiais, os investigadores 

querem saber como, e em quais circunstâncias, é que os registros foram elaborados. Quais 

as circunstâncias históricas e movimentos de que fazem parte? Para o investigador 

qualitativo divorciar o ato, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o 

significado (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48). 

O procedimento de análise dos dados numa pesquisa qualitativa, conforme Bogdan 

e Biklen (1994), envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 

pesquisador com a situação estudada. Este processo envolve também uma análise intuitiva 

e interpretativa do fenômeno, pois o pesquisador qualitativo preocupa-se com o processo, e 
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não simplesmente com o resultado do produto, sendo o significado a preocupação essencial 

do pesquisador que deve ir além de uma visão relativamente simples, superficial e estética. 

Os materiais registrados mecanicamente devem ser revistos na sua totalidade e o 

entendimento que o pesquisador tem deles é o instrumento-chave de análise. 

Nesta perspectiva, é possível examinar as causas da existência do problema, e suas 

relações, num quadro amplo do sujeito como ser social e histórico, tratando de explicar e 

compreender o desenvolvimento da vida humana e de seus diferentes significados no devir 

dos diversos meios culturais.  

Conforme Triviños (1987, p. 129), o acompanhamento do processo de ocorrência 

do fenômeno leva em consideração não somente a visão atual que marca apenas o início da 

análise, como também “penetra em sua estrutura íntima, latente, inclusive não visível ou 

observável à simples observação ou reflexão, para descobrir suas relações e avançar no 

conhecimento de seus aspectos evolutivos, tratando de identificar as forças decisivas 

responsáveis por seu desenrolar característico”. Assim, na abordagem qualitativa, os 

procedimentos são gerados pela própria ação com vistas a perseguir os objetivos propostos.  

Para melhor compreender o objeto de investigação será realizado um levantamento 

sistematizado do estado da arte de pesquisas sobre a temática discutidas em livros, artigos 

de revistas e jornais, resumos de anais de eventos científicos, periódicos, dissertações e 

teses.   

Paralelo a esse processo de levantamento bibliográfico, o plano de investigação 

contemplará ao longo do estudo, uma pesquisa nos documentos oficiais e não oficiais: leis, 

decretos, portarias, medidas provisórias, resoluções, regulamentos, normas, pareceres. 

Serão objetos de análise, também, os documentos obtidos nos endereços eletrônicos do 

MEC, CNE, CSE, CFMV, CRMV, assim como os documentos produzidos pelas 

Instituições de Ensino Superior analisadas no presente estudo.  

Selecionados os documentos, procederemos à análise do conteúdo, propriamente 

dito, dos textos escritos, com o intuito de afirmar a historicidade do objeto de pesquisa bem 

como refletir sobre as relações estabelecidas no contexto sócio-político educacional. 

Bauer (2000, p. 192) define a análise de conteúdo como uma construção social que 

leva em consideração alguma realidade. Implica, pois, em algumas preocupações-chave, a 

fidedignidade, a validade, a coerência e transparência no corpus do texto. Por conseguinte, 

a análise de conteúdo pode ser um caminho para se estabelecerem tendências sociais, 

sendo, em última análise, uma categoria de procedimentos explícitos de análise textual 
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para fins de pesquisa social que nos permite construir indicadores e cosmovisões, valores, 

atitudes, opiniões, preconceitos e estereótipos e compará-los entre comunidades.  

Por sua vez, Franco (2007) em síntese, diz que a análise de conteúdo é estabelecida 

a partir de três momentos consecutivos: a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos dados – a inferência e a interpretação dos mesmos. 

Ainda segundo Franco (2007), a produção de inferências em análise de conteúdo 

implica na exposição do significado, a partir da comparação dos dados (de discursos ou 

símbolos) e de pressupostos teóricos de diferentes concepções de mundo, de indivíduo e de 

sociedade – oriunda das condições da práxis de seus produtores e receptores, juntamente 

como o contexto sócio histórico. 

Na pesquisa empírica propomos realizar entrevistas semiestruturadas com os 

discentes do Curso de Medicina Veterinária em Estágio Curricular Obrigatório em quatro 

Instituições de Ensino Superior, sendo duas públicas e duas privadas.  

Corroboramos também com a proposta de realizar a entrevista interativa, e de 

caráter reflexivo, viabilizando a captação de informações objetivas e subjetivas que 

remetem à construção de significado, e de mediar o processo dialógico para que o tema em 

debate seja discutido seja ampliado e aprofundado (SZYMANSKI, 2004). 

 

4. Resultados 

A partir das constatações a serem obtidas na pesquisa ora proposta, intentamos 

provocar inquietações e discussões a respeito dos novos desafios da profissionalização dos 

discentes, em suas múltiplas dimensões face à estrutura do estágio curricular obrigatório de 

Medicina Veterinária.  

Propomos desvelar a configuração do Estágio Curricular no atual momento 

histórico, na tentativa de entender a “coisa em si”, por meio da “consciência” do fato de 

que existe algo susceptível de ser definido como essência e de que existe uma oculta 

verdade, distinta dos fenômenos que se manifestam imediatamente (KOSIK, 2011, p.17).  

 

5. Conclusões e Considerações Finais 

 

Considerando que o objetivo geral desta pesquisa volta-se para análise das implicações 

do processo de divisão social do trabalho na organização curricular e no Estágio 
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Obrigatório a partir das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Medicina 

Veterinária em quatro Instituições de Ensino Superior, sendo duas públicas e duas 

privadas, pretende-se apontar possibilidades superadoras sobre as contradições que se 

expressam nos atuais formatos do estágio curricular obrigatório no Curso de Medicina 

Veterinária. 

Assim, esperamos que esta pesquisa, possa constituir o início de um processo 

contínuo, a ser progressivamente ampliado de discussão sobre o tema proposto. 
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A EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE NOS INSTITUTOS FEDERAIS DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA À LUZ DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-

CRÍTICA 

 

Wilson Augusto Costa Cabral197 

 

Resumo 

A questão da relação entre educação e trabalho é uma questão fundamental dopensamento 

marxista e que de forma especial tomou conta dos debates relativos a educação no Brasil a 

partir da contribuição dos teóricos da Pedagogia Histórico-Crítica, propondo como modelo 

a educação politécnica. Embora algumas políticas de governo nos últimos anos tenham 

sinalizado uma aproximação com este pensamento, problematizamos esta interpretação, 

apontando que estas políticas estão ainda distantes de tornarem-se efetivas e poderão ser 

revertidas em formação do trabalhador com vistas às exigências do mercado. Neste sentido 

o debate sobre a formação do trabalhador continua atual e necessário em nossos dias se 

quisermos ter uma educação de fato integral e libertadora. 

 

Palavras-chave: Trabalho. Politecnia. Escola. 

 

1. Introdução 

A discussão sobre a formação do trabalhador no contexto atual não é tarefa fácil. O 

processo de crise político-econômica pela qual o Brasil passou no decorrer do segundo 

mandato da Presidenta Dilma Rousseff com os seus desdobramentos, desembocando no 

governo atual, e a retomada do desmonte do Estado e da Educação, trouxe consigo a 

necessidade de uma revisão/avaliação dos passos dados nesta direção, tendo como 

consequência, dissensos e contradições. Por traz da visão oficial do governo anterior, com 

sua visão positiva quanto à expansão das vagas e dos campi dos Institutos Federais e 

mesmo da oferta dos cursos do Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – discute-se a questão da política norteadora desta expansão, em um 

olhar preliminar, benéfico e apontando para uma formação integral do indivíduo, mas ao 

olharmos com um olhar mais crítico percebemos, contraditoriamente, a manutenção de 
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concepções e práticas consolidadas na década de 90 no governo Fernando Henrique 

Cardoso. 

A tendência que se firma agora, ao caminhar para o término da segunda década do 

século XXI é de confirmação das práticas propostas na década de 90, como a parceria 

público/privado que, na verdade ampliam a dualidade estrutural da educação, 

especialmente no âmbito da educação técnico e tecnológica (FRIGOTTO, 2011). Com a 

reforma do ensino médio proposta e aprovada pelo governo de Michel Tem se tem com 

muito mais clareza a retomada de um projeto de educação e país que até poucos anos atrás 

pensava-se sepultado. 

Na verdade, o pano de fundo para esta realidade está na própriarealidade histórica. 

Vivemos na sociedade do Capital, e, são os interesses do capital que enviesam as políticas 

de estado e de governo neste país. Desde a estruturação do capitalismo no mundo 

ocidental, estruturou-se a divisão de classes, de um lado estão os donos do capital, os 

burgueses, os homens de negócio; e, de outro a classe trabalhadora, o proletariado. 

Com características diferentes, ao longo da história, o capitalismo, com os 

seusideólogos elaboram formas diferentes de ação para, no fim atingir o grande objetivo do 

capitalismo: o lucro. Perpassa em todo este processo a questão da educação-formação do 

trabalhador, e, por que não também, dos próprios donos do capital. Se, na perspectiva 

destes últimos, a educação deveria ser universal, pautada pelos princípios e evoluções da 

ciência moderna, preparando-os para o planejamento das ações e para o controle e domínio 

da sociedade; para a classe trabalhadora a educação deveria garantir-lhes o conhecimento 

rudimentar e necessário para a execução de atividades básicas, simplificadas, de modo que, 

sobretudo no modelo fordista-taylorista, o operário pudesse ser facilmente substituído por 

outro, segundo as demandas da empresa. Denominamos este modelo de educação dual, 

uma vez que temos dois tipos de educação, uma, dita clássica e científica para a classe 

dominante e outra técnica e profissional para a classe trabalhadora. 

Nossa questão norteadora é quanto à educação profissionalizante nos Institutos 

Federais como política pública do governo federal e suas implicações no campo do debate 

por uma educação unitária, unindo além da dimensão técnica, uma formação humana e 

crítica. 

Como referencial teórico para este estudo utilizaremos o método históricodialético 

de Marx e Engels, bem como o marxismo investigativo de Antonio Gramsci (BOBBIO, 

1982; NOSELLA, 2007), bem como a pedagogia histórico-critica de Demerval Saviani 
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(2008). De Saviani e de outros escritores marxistas brasileiros, utilizaremos o conceito de 

politecnia, como proposta marxista de educação para superação da educação dual. 

 

2. Os Institutos Federais: Uma novidade não tão nova 

Ao estudarmos sobre a educação dos trabalhadores no Brasil nos tempos atuais, um 

destaque deve ser dado sobre as políticas do governo de Luís Inácio Lula da Silva e de 

Dilma Rousseff. Em 29 de dezembro de 2008, foram criados os Institutos Federais de 

Ciência e Tecnologia pelo decreto presidencial 11.892. 

Os Institutos Federais são instituições de ensino que têm como atribuição principal 

a oferta de cursos de educação profissional de nível médio, além de licenciaturas, cursos 

superiores de tecnologia, bem como programas de pós-graduação. Sua constituição se deu 

partir da integralização de instituições tradicionalmente vinculadas à oferta de educação 

profissional de nível médio. As Escolas Técnicas Federais, as Escolas Agrotécnicas e os 

Centros Federais de Educação Tecnológica –CEFETs, em quase sua totalidade, são 

transformados em Institutos Federais, com uma nova identidade e regime jurídico. São 

estas instituições que vão constituir a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica (BRASIL, 2008). 

A criação dos Institutos Federais está intimamente ligada à política de expansãoe 

interiorização da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica promovida pelos 

governos Lula e Dilma, ambos do Partido dos Trabalhadores. Embora, sejam significativos 

os avanços nestas áreas, podemos apontar que este percurso tem sido marcado por 

controvérsias desde os inícios do governo Lula (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 

2005). O que se percebe é que, no fundo há uma continuidade entre as políticas públicas 

para a educação profissionalizante da década de 90, no governo FHC e as políticas 

implementadas nos albores do século XXI. 

 

O fato de a regulamentação da educação profissional formulada a partir da LDB 

(Lei9.394/96), especialmente com o Decreto n. 2.208/97 e as Diretrizes 

CurricularesNacionais para o ensino técnico e o ensino médio (BRASIL, CNE, 

1998a, 1998b,1999a, 1999b) ter sido contestada pelas forças progressistas da 

sociedade brasileira eassimilada pelos segmentos conservadores, sempre de 

forma contraditória, não levaria aesperar que a política de democratização e de 

melhoria da qualidade da educaçãoprofissional se instituísse a partir da 

implementação dessas regulamentações (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 

2005c, p. 1088-1089). 

 

Ainda no início do governo petista, se anunciou o projeto de reconstruir aeducação 

profissional como política pública e “corrigir as distorções de conceitos e de práticas 
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decorrentes de medidas adotadas pelo governo anterior, que de maneira explícita 

dissociaram a educação profissional da educação básica (BRASIL, MEC, 2005). Uma 

destas ditas “correções” mais significativas foi a revogação do Decreto n. 2.208/97, 

restabelecendo-se a possibilidade de integração curricular dos ensinos médio etécnico, de 

acordo com o que dispõe o artigo n. 36 da LDB. Contudo, o que se percebe é que por se 

tratar de um ato do Poder Executivo, e, portanto, constituindo-se como uma política de 

governo e não de estado, esta lei tem um caráter de transitoriedade, o que faz que, com o 

fim do governo do PT, tais medidas sejam revistas. Entretanto, é preciso ressaltar, segundo 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005b), uma discussão de tais medidas tanto no Congresso 

Nacional, quanto no Conselho Nacional de Educação quanto ao assunto, seriam 

oportunidade para forças conservadoras ocuparem o espaço para fazer valer seus 

interesses. 

Segundo a visão destes autores, havia uma certa esperança de que, com o passardos 

anos houvesse a possibilidade de uma mobilização da sociedade pela defesa do ensino 

médio unitário e politécnico, que, unisse a profissionalização integrada em si com os 

princípios da ciência do trabalho e da cultura; e também “fortalecesse as forças 

progressistas para a disputa por uma transformação mais estrutural da educação brasileira” 

(FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005c, p. 1090). Com o passar de mais de dez anos 

desta análise, percebemos que em nossos dias a realidade não está muito diferente. 

Propostas discutidas em todo país contrárias ao que os conservadores denominam 

“ideologias de gênero” ou favoráveis ao movimento “Escola sem Partido”, demonstram 

muito bem o quanto estamos distantes de uma discussão da sociedade que favoreça a 

construção de uma educação profissional mais libertadora. 

Neste sentido, podemos afirmar que embora tenha ocorrido avanços com as 

políticas de governo neste período, tanto o Decreto n. 5.154 de 23 de julho de 2004,quanto 

a lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, estes foram tímidos uma vez que a manutenção da 

validade das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, de 1998 até a 

aprovação das novas diretrizes somente em 2011. Tais elementos, além de manifestarem a 

dificuldade de aplicação de propostas de uma educação integrada em uma estrutura 

curricular mais flexível para se adequar a um mundo produtivo em constante 

transformação e cada vez mais instável, que agora demanda uma qualificação para a vida: 

“[...] preparar para a vida significava desenvolver competências genéricas e flexíveis, de 
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modo que as pessoas pudessem se adaptar facilmente às incertezas do mundo 

contemporâneo” (Ramos, 2004, p. 39). 

É importante notar que as Diretrizes Curriculares Nacionais para o EnsinoMédio, 

aprovadas em 2011, trouxeram poucas novidades com relação a composição curricular, o 

que faz permanecer as principais dicotomias que impediam uma formação unitária em 

detrimento da velha perspectiva dual. 

Em meio às discussões quanto à criação dos Institutos permanecem, ainda 

emnossos dias, algumas questões abertas que necessitam de maioraprofundamento. 

Primeiramente a questão quanto ao objetivo de uma formação técnica e tecnológica. Pela 

lei de criação dos Institutos Federais, 50% das vagas devem ser destinadas à formação 

profissional de ensino médio. A questão é quanto o real objetivo desta formação, uma vez 

que pela qualidade do ensino, superior a muitos cursos de ensino médio oferecidos pela 

rede pública, configurando-se como um bom curso para o acesso ao ensino superior. Em 

segundo lugar, a obrigatoriedade de se destinar 20% das vagas para os cursos de 

Licenciatura. Partindo do princípio de que a origem dos institutos eram as escolas de 

formação técnica-profissional, questiona-se a quanto a estrutura destas instituições de 

ensino para assumir esta responsabilidade. Por fim, quanto a uma formação de fato 

politécnica que una à formação profissional os elementos humanos, sociais, políticos e 

éticos que caracterizam uma formação integral. Nas palavras de Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2005, 1104-1105): 

 

Devemos perguntar em que bases o projeto de desenvolvimento econômico e 

social doBrasil de hoje supera ou se acomoda à lógica da divisão internacional 

do trabalho que,historicamente reduz os trabalhadores a fatores de produção e, 

em razão disso, torna suaformação um investimento em “capital humano”, 

psicofísica e socialmente adequado àreprodução ampliada do capital. Em que 

medida o projeto nacional democrático popularnão se dissolveu pela inserção 

subordinada do Brasil na economia internacionalglobalizada e, dessa forma, 

justificam-se as políticas de educação profissional baseadasnas teses do 

manpower approach?
198

 

 

Ao contrário do que os defensores da política governamental petista 

afirmam,permaneceram lacunas em suas ações que nos fazem ainda questionar hoje, como 

vimos acima, os frutos de sua política profissionalizante que culminou com a criação dos 

Institutos Federais, quanto de sua continuidade. Ao término do governo a partir do 
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processo de impeachment que colocou no poder o governo de Michel Temer, érecorrente a 

ideia de que ao contrário do que, embora com suas contradições e deficiências acima 

apontadas, foi uma tentativa de educação integrada. Pode-se prever neste momento com os 

sinais dados pelo governo atual, a retomada da proposta de polivalência que marcou o país 

no decorrer dos anos 90. 

 

3. A Polivalência como nova forma de reprodução da dominação 

Para compreendermos o conceito de polivalência no campo educacional, faz-se 

necessário anteriormente aprofundar na relação entre capital e educação na perspectiva 

liberal ou neoliberal. 

Dentro desta perspectiva temos a concepção de que o motor da humanidade e 

desuas relações é o comércio, o mercado. É este que deve ditar os rumos da 

sociedade.Nesta perspectiva vigora a concepção do estado mínimo – dependendo da 

intensidade da proposta liberal: conservador, neoliberal, liberal-social, etc; enquadra-se um 

modelo de estado maior ou menor –, limitado em suas ações quanto à infraestrutura para 

que o mercado esteja livre para cumprir o seu papel comercial. Deste modo a educação e a 

formação humana estarão a serviço do das necessidades e demandas do mercado. O que 

determinará os processos educacionais será a esfera privada e a sua reprodução. 

A lógica que condiciona este processo é a de que a educação, enquantosubordinada 

aos interesses do capital, manifesta-se explicitamente em termos de uma diferenciação da 

educação ou formação humana para as classes dirigentes e para a classe trabalhadora. Marx 

e Engels, embora não tenham escrito nenhuma obra sistemática quanto à questão 

educacional, em diferentes momentos questionam a subordinação da escola ao capital 

(MARX, ENGELS, 1992), e, consequentemente a formação dos trabalhadores de acordo 

com os interesses das classes dominantes. Nas palavras do filósofo francês Desttut de 

Tracy (1908 apud Frigotto,2010, p. 37) no século XIX: 

 

Os homens de classe operária têm desde cedo necessidade do trabalho de seus 

filhos.Essas crianças precisam adquirir desde cedo o conhecimento e sobretudo o 

hábito e atradição do trabalho penoso a que se destinam. Não podem, portanto, 

perder tempo nasescolas. […] Os filhos da classe erudita, ao contrário, podem 

dedicar-se a estudardurante muito tempo; têm muitas coisas para aprender para 

alcançar o que se esperadeles no futuro 

 

Com o desenvolvimento do capitalismo e com as teorias do Fordismo e 

doTaylorismo no campo da educação, esta prática não somente se consolidou como 
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adquiriu caráter científico. As atividades no campo da produção foram simplificadas ao 

extremo, demandando do trabalhador, cada vez mais, operações mais simplificadas, e, 

portanto, um processo de educação que priorize o domínio destas atividades. No Brasil tal 

perspectiva, denominada instrumentalista e pragmática com uma vertente de adequação ao 

mercado de trabalho, foi desenvolvida nos anos 1940 com a criação das escolas técnicas 

industriais e agrícolas, e também do SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial e SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (FRIGOTTO, 2010). 

O Fordismo e o Taylorismo, nos moldes que se estruturaram para apotencialização 

da produção nos inícios do século XX, acabaram no final deste século e início do terceiro 

milênio manifestando-se insuficientes diante das exigências do mercado globalizado que, 

por sua vez exigiu uma nova classe trabalhadora. O empregode novas tecnologias nas 

indústrias, além da consequente substituição de boa parte dos trabalhadores por máquinas 

com um complexo sistema informático, trouxe a exigência de um trabalhador mais 

reflexivo. Segundo Salerno, apud Frigotto (2010, 164), 

 

dois aspectos nos ajudam a entender por que o capital depende de trabalhadores 

com capacidade de abstração e de trabalho em equipe. […] O novo padrão 

tecnológicocalcado em sistemas informáticos projeta o processo de produção 

com modelos de representação do real e não com o real. Estes modelos, quando 

operam, entre outros intervenientes, em face de uma matéria-prima que não é 

homogênea, podem apresentar problemas que comprometem todo o processo. A 

intervenção direta de um trabalhador com capacidade de análise torna-se crucial 

para a gestão da variabilidade e imprevistos produtivos. 

 

Neste novo modelo de produção, denominado Toyotismo, constata-se umaequação 

na qual mudadas as bases materiais de produção, faz-se necessário capacitar otrabalhador 

para que atenda às demandas de um novo processo produtivo 

 

Mudam as capacidades, agora chamadas de “competências” no âmbito da 

pedagogiatoyotista, que se deslocam das habilidades psicofísicas para o 

desenvolvimento decompetências cognitivas complexas, mas sempre para 

atender às exigências do processode valorização do capital. Neste sentido, as 

ferramentas que buscam superar osobstáculos decorrentes da fragmentação do 

trabalho, em particular no que diz respeito atodas as formas de desperdício, tais 

como a multitarefa ou o controle de qualidade feitopelo trabalhador, têm, antes a 

finalidade de evitar todas as formas de perda e assimampliar as possibilidades de 

valorização do capital, do que reconstruir a unidaderompida (KUENZER, 2005, 

p. 80). 

 

Para estar preparado para este novo tipo de exigência do trabalho é necessárioque o 

trabalhador não seja simplesmente um executor de tarefas, mas que ele se enquadre no que 
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os autores denominam de um trabalhador polivalente199. Ana Maria Rezende Pinto (1992, 

p. 4) destaca o que se espera do novo trabalhador: “Boa formação geral, atento, leal, 

responsável, com capacidade de perceber um fenômeno em processo, não dominando, 

porém, os fundamentos científico-intelectuais subjacentes às diferentes técnicas produtivas 

modernas”. Sem dúvida, o último ponto revela que o trabalhador polivalente não deve ser 

um trabalhador crítico, conhecedor dos fundamentos do processo produtivo, o que nos leva 

a dizer, o novo trabalhador continuará a ser resultado do processo de alienação. 

Quando se pensa em formação profissional para se atender às demandas 

domercado, como é a proposta da parceria público-privado no sistema S, e mesmo em 

programas governamentais como o PRONATEC, pensa-se neste tipo de trabalhador. 

Roberto Boclin, um dos mais destacados dirigentes do SENAI, explicita, ao nosso 

ver,como o conceito de polivalência, na perspectiva dos homens de negócio ou de 

seusprepostos (Boclin, 1992, p. 21): 

 

Longe de se pensar na desqualificação da força de trabalho pelo advento da 

informatização, o que se considera é a formação integral do técnico, que de uma 

certa forma vem a ser a polivalência, distinta dos princípios marxistas e ajustada 

à realidadedo desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Vem a ser uma visão 

teórico-prática queofereça um aprofundamento do conhecimento, que possibilite 

a assimilação dosprocessos de trabalho e que ofereça múltiplas condições de 

acesso a emprego. Apolivalência na escola deve aproximar-se da polivalência no 

trabalho. 

 

A polivalência no trabalho exige então, segundo este pensamento a polivalênciana 

escola, e, para isto faz-se necessário uma formação que leve o indivíduo a um processo de 

policognição tecnológica200, moldando a sua mentalidade a um novo padrão de 

conhecimento útil ao processo produtivo e, consequentemente às necessidades do mercado 

de forma que gere mais valia para os donos do capital. 

Ao se pensar sobre a formação profissional em nossos dias, sobretudo nosInstitutos 

Federais vemos que este modelo não responde ao que se propõe como proposta para uma 

educação que leve à formação integral do indivíduo, inclusive de seu senso crítico. Da 

maneira como a polivalência ou mesmo a policognição tecnológica são apresentadas temos 
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Polivalência compreendida enquanto múltiplas competências do trabalhador. 
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Segundo Rezende Pinto (1992, p. 3), o processo de policognição tecnológica se caracteriza por um 

conjunto de conhecimentos que envolvem: a) domínio dos fundamentos científico-intelectuais subjacentes às 

diferentes técnicas que caracterizam o processo produtivo moderno, associado ao desempenho de um 

especialista em um ramo profissional específico; b) compreensão de um fenômeno em processo no que se 

refere tanto à lógica funcional das máquinas inteligentes como à organização produtiva como um todo; c) 

responsabilidade, lealdade, criatividade, sensualismo; d) disposição do trabalhador para colocar seu potencial 

cognitivo e comportamental a serviço da produtividade da empresa. 
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um modelo de ensino no qual, apesar da nova roupagem, não passa da velha estrutura 

reprodutiva da dominação social. 

 

4. A politecnia e a formação integral do trabalhador 

Presente nas questões relativas à formação do trabalhador, contudo em 

umadimensão diferente daquela proposta pela polivalência. Esta, caracteriza-se pelo 

domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas utilizadas, “onde o 

fundamental éhistoricizar o ensino – todos os fundamentos e técnicas – inserindo o 

conhecimento técnico no curso do desenvolvimento das sociedades, o que permitirá uma 

compreensão crítica de seu efetivo resultado” (CASTRO, LEÃO, 2013, p. 60). 

Ao abordarmos o conceito de politecnia, cumpre informar que esta concepção 

daeducação está no coração da concepção marxiana de educação. Segundo 

Manacorda(2010), Marx se opôs ao modelo de educação dual e defendeu tanto no 

Manifesto Comunista de 1848 (MARX, 2003) quanto nos Manuscritos Econômicos e 

Filosóficosem 1844, (MARX, 2004) a união do ensino ao trabalho da fábrica. Em sua 

concepçãoisto servirá como projeto de transformação radical da sociedade, pois a classe 

trabalhadora dominando todo o processo produtivo assumirá a direção das forças materiais 

e espirituais do sistema social. 

Antonio Gramsci, pensador marxista italiano, foi quem, por sua teoria dahegemonia 

e contra-hegemonia, propôs uma formação para o trabalhador que rompesse com a 

dualidade e que desse condições ao trabalhador de não somente ser um executor de tarefas, 

como na perspectiva fordista-taylorista, mas que estivesse preparado para dirigir o novo 

estado proletário. Segundo Nosella (1992, p. 14), 

 

o interesse de Gramsci para as questões culturais formativas era motivado e 

orientado,portanto pela objetiva preocupação de preparar os quadros dirigentes 

que haveriam degovernar o novo Estado Proletário. Nessa direção, o problema 

principal, pensava, eraformar pessoas de visão ampla, completa, porque governar 

é uma missão difícil. 

 

No Brasil, esta perspectiva ganha força sobretudo a partir da PedagogiaHistórico-

Crítica de Demerval Saviani. Esta pedagogia, partindo da crítica à Pedagogia crítico-

reprodutivista – nomeada desta forma, pois segundo ele, “ela revela-se capaz de fazer a 

crítica do existente, de explicitar os mecanismos do existente, mas não tem proposta de 

intervenção prática, isto é, limita-se a constatar e, mais do que isso, a constatar que é assim 

e não pode ser de outro modo” (SAVIANI, 2008, p. 67). 
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Uma proposta educativa que corresponda às necessidades da classe 

trabalhadoraprecisa ir além desta constatação da situação de exploração do trabalhador 

pelo capital e, mesmo, como afirma Althusser (1985), do papel da escola como aparelho 

ideológico do estado. Saviani (2012, p. 81) afirma: 

 

A tarefa da construção de uma pedagogia inspirada no marxismo implica a 

apreensão daconcepção de fundo (de origem ontológica, epistemológica e 

metodológica) quecaracteriza o materialismo histórico. Imbuído dessa 

concepção, trata-se de penetrar nointerior dos processos pedagógicos, 

reconstruindo suas características objetivas formulando as diretrizes pedagógicas 

que possibilitarão a reorganização do trabalhoeducativo sob os aspectos das 

finalidades e objetivos da educação, das instituições formadoras, dos agentes 

educativos, dos conteúdos curriculares e dos procedimentospedagógico-didáticos 

que movimentarão um novo éthoseducativo voltado à construçãode uma nova 

sociedade, uma nova cultura, um novo homem. 

 

É no bojo desta confiança no caráter transformador que a práxis pedagógica pode se 

revestir que está a reflexão quanto à politecnia em nossos dias. Seguindo o pensamento de 

Gramsci sobre o trabalho como princípio educativo na escola unitária, Saviani propõe um 

modelo de educação que no ensino médio envolva o recurso às oficinas, não para que se 

reproduza a situação de trabalho e se adestre o aluno para este. 

Ao contrário, o horizonte que deve nortear a organização do ensino médio é o 

depropiciar aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadasna 

produção. Percebemos aí a diferença com relação ao ensino profissionalizante liberal. 

Na profissionalização liberal há este processo de adestramento para a execução 

detarefas enquanto que a escola unitária deve levar o trabalhador não somente ao 

conhecimento das múltiplas técnicas envolvidas na produção, mas também a compreensão 

dialética das contradições do próprio processo produtivo no mundocapitalista. 

Neste quadro, o ensino médio, utilizando as palavras de Gramsci, tende a se tornar um 

espaço de formação geral, uma escola ativa, 

 
na escola unitária, a última fase deve ser concebida e organizada como a fase 

decisiva, na qual se tende a criar os valores fundamentais do "humanismo", a 
autodisciplina intelectual e a autonomia moral necessárias a uma posterior 

especialização, seja ela de caráter científico (estudos universitários), seja de caráter 

imediatamente prático-produtivo (indústria, burocracia, organização das trocas, etc.). 
O estudo e o aprendizado dos métodos criativos na ciência e na vida deve começar 

nesta última fase da escola, e não deve ser mais um monopólio da universidade ou 
ser deixado ao acaso da vida prática: esta fase escolar já deve contribuir para 

desenvolver o elemento da responsabilidade autônoma nos indivíduos, deve ser uma 

escola criadora. (GRAMSCI, 1982, p. 124). 

 

Por escola criadora, Gramsci entende que a aprendizagem ocorre graças a 

umesforço espontâneo e autônomo do aluno e no qual o professor exerce uma função de 
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“guia amigável”. O filósofo italiano chega a indicar que este aprendizado criativo “se 

desenvolverá nos seminários, nas bibliotecas, nos laboratórios experimentais”(GRAMSCI, 

1982, p. 125) 

Com este modelo de formação, o aluno ao término do ensino médio poderáinserir-

se na realidade do trabalho ou ingressar no ensino superior – compreendendo este como 

espaço de discussão dos grandes problemas que afetam a humanidade em nossos dias. 

Longe de pensar que, desse modo, findaria o espaço formativo para aqueles que optassem 

por ingressar no mundo do trabalho, a ideia é de que na própria sociedade haveria espaço 

para as múltiplas discussões. 

 

5. Considerações Finais 

Ao adentrarmos na discussão quanto à relação entre trabalho e educação noBrasil 

percebemos o quanto esta discussão ainda é atual e revestida de importância. 

De um lado temos as múltiplas exigências do mercado, afirmando a necessidade 

da formação do trabalhador e atribuindo a este, por sua formação insuficiente, as causas 

do desemprego. Sob a afirmação, “não faltam empregos, faltam profissionais 

qualificados”, temos a realidade da culpabilização daqueles que são, na verdade, vítimasdo 

sistema. É neste contexto que surge a proposição de uma formação polivalente 

nosInstitutos Federais, dando sequência, às reformas no ensino médio implementadas a 

partir dos anos 90. 

Por outro lado, temos toda a discussão da politecnia, a formação integral e unitária 

do trabalhador, visando a sua formação profissional, mas não descurando de sua formação 

intelectual, política e ética. Embora esta discussão tenha sido levada à fundo pelos teóricos 

da Pedagogia Histórico-Crítica e, embora, como demonstramos, houve alguns passos em 

termos de políticas do governo petista nesta direção, estas foram medidas pontuais, é o que 

se percebe nos dias atuais com a discussão sobre qual deve ser a identidade dos Institutos 

Federais e da formação profissional em nosso país. 

Torna-se necessário um empenho maior nesta discussão por parte dos queacreditam 

em uma formação integral e libertadora para os trabalhadores para que se possa, de fato 

construir uma realidade social em que estes tomem o seu lugar de atores históricos e não 

somente vítimas passivas do processo de exploração capitalista. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA INFORMÁTICA BÁSICA NA FORMAÇÃO CRÍTICO-
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1 Introdução 

O século XXI, especialmente a partir da década de 1990, é marcado por mudanças 

na sociedade, desencadeadas pelas transações comerciais e econômicas baseadas na 

reestruturação do capital, atingindo as relações sociais e, consequentemente, o mercado de 

trabalho. 

A escola enquanto parte da teia social, não foi poupada dessa desestruturação e 

reorganização, sendo orientada a apoiar as necessidades sociais no que tange a formação de 

um sujeito flexivo, dinâmico e acrítico. Neste contexto, os estudos foucaultianos permitem 

questionar os saberes que são discutidos no campo da Educação, estabelecendo um 

paralelo entre a escola com um quartel, prisão, manicômio e fábrica, ou seja, essas 

instituições têm como principal função disciplinar o sujeito em sua formação física e 

mental. Assim, enquadrando o sujeito em um modelo, voltado às necessidades do sistema 

capitalista vigente. 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte 

do corpo humano que visa [...] à formação de uma relação que no mesmo 

mecanismo o torna mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. 

Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho sobre o 

corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de 

seus comportamentos (FOUCAULT, 2004, p. 133). 
Em uma visão dualística, em que Foucault (2004), compara a escola com uma 

prisão, ou seja, um ambiente em que o alunado se interna durante oito horas por dia, e ali é 
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moldado suas condutas, comportamentos, além de ser disciplinado; enquanto para Gadotti 

(2005), existe a possibilidade real do rompimento dos muros da escola diante de uma 

cidade educadora que possa sim, proporcionar ao sujeito um aprendizado prático, cultural e 

reflexivo. 

Assim, percebe-se que na atualidade, exige sim, uma nova escola, sem muros, sem 

limites, aberta ao novo e ao diferente, desprovida de preconceitos, e principalmente, 

permitindo ao sujeito aprendiz sentir-se parte integrante da mesma. Para Gadotti (2005), a 

cidade cumpre seu papel de educadora quando reconhece, exerce e desenvolve, para além 

das suas funções tradicionais, ou seja, funções econômica, social, política e de prestação de 

serviços. 

Nessa perspectiva, na busca de “apoiar” o avanço da instituição escolar, várias 

políticas públicas foram e são regularmente elaboradas e implantadas no espaço escolar. 

Uma dessas, o “Programa Novo Mais Educação”, criado pelo Ministério da Educação 

(MEC), instituído pela Portaria n. 1.144, de 10 de outubro de 2016, que observa as 

determinações da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) – Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, arts. 32 e 34, que tem como objetivo melhorar a aprendizagem no ensino, por meio 

da ampliação da carga horária escolar dos alunos do ensino fundamental I e II. 

O programa prevê a oferta de oficinas no contraturno escolar, possibilitando uma 

opção de solucionar os problemas educacionais. Além disso, acredita-se ser esta uma 

forma de combater as desigualdades, resgatando o direito à vida, à saúde, à liberdade, ao 

respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária, em que seja cada menos 

presentes na vida dos sujeitos em processo de aprendizado (BRASIL, 2016). 

As áreas de abrangência destas oficinas são organizadas em macrocampos. Estes, 

são as áreas ofertadas pela Educação Integral e Integrada para as escolas de todo o Brasil, 

de acordo com o que é estabelecido nas diretrizes do Programa Novo Mais Educação. 

Trazem as especificidades que vão de acordo com a demanda local da escola e estão 

organizados em: Acompanhamento pedagógico; Cultura, artes e Educação patrimonial; 

Comunicação, uso de mídias e cultura digital e tecnológica; Esporte e lazer; Educação em 

direitos humanos; Promoção da saúde e Educação ambiental, desenvolvimento sustentável 

e economia solidária e criativa/ Educação econômica. Desses macrocampos, são formadas 

as turmas das oficinas que devem ter no máximo trinta alunos (BRASIL, 2016). 

Em Minas Gerais, foi feito uma readaptação desta política, criando o “Plano 

Educação Integral e Integrada” (Resolução n. 2749/15), que busca implementar uma 
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formação com vistas a melhorar e diversificar cada vez mais as iniciativas desenvolvidas, 

por meio de ações construídas coletivamente. Parte de um contexto histórico e político, na 

Constituição Federal de 1988, em que o artigo 205 da Carta Magna destaca a Educação 

como um dos direitos humanos, dever do Estado e da família, sendo de extrema 

importância para o desenvolvimento da pessoa humana e seu exercício para a cidadania e o 

trabalho.  

Em seguida, no artigo 206, é destacado na Lei Maior que mostra os princípios da 

Educação no país, como a igualdade, liberdade na construção do saber, a gestão 

democrática dos estabelecimentos de ensino e a qualidade do ensino ofertado. Já em 1990, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/90, discute sobre a Educação Integral, 

ressaltando a importância de uma Educação que visa o desenvolvimento pleno do 

indivíduo, preparando o sujeito para lidar na sociedade e no trabalho (BRASIL, 2010).  

Em termos organizacionais, cada escola deve conter: professor coordenador, que é 

responsável em coordenar as ações na escola; professor orientador de estudos, responsável 

em diagnosticar e sanar as dificuldades encontradas no ensino regular; professor de 

oficinas, responsável em ministrar as oficinas e atividades dos macrocampos, conforme 

escolha da escola e, um auxiliar de serviços básicos (ASB) (MINAS GERAIS, 2017). 

As ações em Minas Gerais, segue o mesmo propósito do plano nacional, elaborado 

pelo MEC. Obedecendo os macrocampos estipulados, buscam a formação plena dos alunos 

em diversas oficinas, como esportes, artes plásticas, dança, música, teatro, informática, por 

meio da ampliação da jornada escolar. Em todo o Estado de Minas Gerais, 2.076 escolas 

estaduais desenvolvem ações da Educação Integral e Integrada, atendendo 141.260 alunos. 

Essas ações atingem a Ensino Fundamental e Médio (MINAS GERAIS, 2017). 

A escola deve contemplar, no mínimo, os macrocampos já citados no programa 

nacional (BRASIL, 2016). Além disso, o estado de Minas Gerais, oferece mais dois 

macrocampos: agroecologia e iniciação científica (MINAS GERAIS, 2017). A escola 

pesquisada, de acordo com sua realidade, optou pelos seguintes macrocampos para ano de 

2017: Acompanhamento pedagógico e orientação de estudo; Esporte e lazer; Educação em 

direitos humanos; Comunicação, uso de mídias e cultura digital e tecnológica. Dentro 

desse último macrocampo, são desenvolvidas oficinas como: fotografia, vídeo, robótica, 

rádio escolar, redes sociais, histórias em quadrinhos, jornal escolar e informática. Essa 

última, será alvo da pesquisa em questão. 
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A informática, como destaca no documento, deve possibilitar a ampliação das 

oportunidades de aprendizado, que possa fazer como que o sujeito tenha uma formação que 

seja útil para se aplicar na sociedade e no trabalho. Esta, possibilita aos alunos o 

desenvolvimento de ecossistemas comunicativos, por meio de práticas de socialização, 

utilizando a tecnologia como aliada (BRASIL, 2016). 

 

1.1 Objetivo 

Compreender a importância da oficina de “Tecnologias Educacionais”, na formação 

cidadã dos alunos de uma escola pública estadual de Uberaba/MG, participante do “Plano 

Educação Integral e Integrada”. Para tanto, em um primeiro momento, fez-se a verificação 

das diretrizes que fundamentam o “Plano da Educação Integral e Integrada”; em seguida, 

investigou-se a importância da tecnologia para a vida e o trabalho; e, por fim, avaliou-se a 

contribuição do projeto na formação cidadã, a partir do uso contextualizado das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). 

 

2 Referencial Teórico 

Discussões que envolvem o uso da tecnologia no espaço escolar ocorre mediante 

duas perspectivas extremas: da ilusão frente às possibilidades dos recursos oriundos da 

tecnologia em resolver os problemas educacionais, tal qual uma "panacéia educacional"; 

e, por outro lado, aqueles que rejeitam veementemente o uso de tais recursos uma vez que 

acreditam ser estes os responsáveis pela intensificação da alienação do homem frente a sua 

realidade, tal qual um "presente de grego do capitalismo". 

Buscando acreditar que a tecnologia educacional não deva assumir nenhum destes 

extremos, portanto, não deve ser excluída do sistema educacional, defende-se a tecnologia 

como sendo uma “ferramenta” pedagógica que pode e deve auxiliar o professor em seu 

planejamento educacional e, ao aluno, no desenvolvimento de suas habilidades de 

aprendizagem e práticas sociais, como no mundo do trabalho. 

Tal qual defende Moran (2000), a tecnologia é essencial ao desenvolvimento de 

uma sociedade mais integrada à dinamicidade da “era da informação”, e considerando a 

escola um espaço social, a mesma não poderá furtar-se a associação destas ferramentas em 

sua prática cotidiana. No entanto, “as tecnologias sozinhas não mudam a escola, mas 

trazem mil possibilidades de apoio ao professor e de interação com e entre os alunos” 

(p.14). E assim, cabe à gestão escolar e ao professor buscar estratégias e caminhos para 
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facilitar ao aluno a incorporação destas enquanto recursos formativos de apoio e avanço 

social. 

Na Educação o foco, além de ensinar, é ajudar a integrar ensino e vida, 

conhecimento e ética, reflexão e ação, a ter uma visão de totalidade. 

Educar é ajudar a integrar todas as dimensões da vida, a encontrar nosso 

caminho intelectual, emocional, profissional, que nos realize e que 

contribua para modificar a sociedade que temos (MORAN, 2000, p. 12). 

 Neste exercício de “ligá-lo à realidade”, afirmamos que o caminho mais coerente 

seja ir além das discussões de panacéias e alienantes, para alcançarmos um meio termo de 

inserção, orientação, formação e prática social articulada à tecnologia, de modo a 

contribuir com a formação cidadã deste sujeito, que independente de sua escolha, vive em 

uma sociedade mediada por recursos tecnológicos. Portanto, abster-se de sua aprendizagem 

configurará alienar-se das possibilidades de reconhecer e agir em pról da igualdade social a 

partir da Educação. 

O estudo da Educação tecnológica, por seu turno, levará aos caminhos da 

inovação no sentido específico de despertar a consciência de agentes de 

inovação tecnológica, buscando entender seus papéis e suas funções na 

sociedade através das relações de produção que são estabelecidas. Esta 

dimensão conduzirá o aluno, o professor e o trabalhador a perceberem 

mais nitidamente os complexos científico-tecnológicos em sua interação 

com a economia e a sociedade e a situá-los como intérpretes desta 

realidade, em busca de uma linguagem nova, dinâmica e construtiva 

(BASTOS, 1998, p.22). 

Justificativa apresentada, sendo o uso, o ensino e a conscientização sobre a 

importância social da tecnologia no espaço escolar fundamental para construção de uma 

sociedade mais cidadã, cabe-nos discutir sobre formas que as políticas públicas vem 

buscando de facilitar esta inserção no ambiente educacional.  

Frigotto e Ciavatta (2003) defendem a busca pela superação de uma Educação 

dualista, a partir da articulação entre conhecimento, tecnologia e trabalho como um direito 

social, com vistas a garantia da democracia. Na sociedade atual é exigido do sujeito um 

perfil ativo, participante, interativo, informado e interligado com o mundo, em busca da 

construção de uma cidadania coletiva e individual. 

Um dos caminhos, acredita-se, perpassa pelo fortalecimento de ações que envolvem 

a atual Educação Integral, que no Brasil, surge a partir da discussão da crise educacional 

que o país enfrenta. Nesse sentido, esse modelo pedagógico, nos leva ao contexto histórico 

a partir dos anos 1980, com o formato de escolanovista, afirmando que: 

O movimento reformador, do início do século XX, refletia a necessidade 

de se reencontrar a vocação da escola na sociedade urbana de massas, 

industrializada e democrática. De modo geral, para a corrente pedagógica 
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escolanovista, a reformulação da escola esteve associada à valorização da 

atividade ou experiência em sua prática cotidiana. Uma série de 

experiências educacionais escolanovistas desenvolvidas em várias partes 

do mundo, durante todo o século XX, tinham algumas das características 

básicas que poderiam ser consideradas constituidoras de uma concepção 

de escola de Educação Integral (CAVALIERE, 2002, p. 251). 

No entanto, é necessário destacar que a escola organizada tal qual se apresenta nos 

dias de hoje, não vem cumprindo sua função de preparar o sujeito para lidar de forma 

coerente e real contra a exploração do trabalho regido pelo capital. Logo, não se constitui 

um instrumento de preparação da superação da alienação social, tal qual destaca Lima e 

Gil (2017): 

A escola busca adequar os sujeitos ao mundo do trabalho, no sentido da 

tentativa, nem sempre educadamente – isto é, sem coerção ou violência –, 

de introduzir os jovens nos caminhos da obediência e da disciplina sob o 

imperativo do capital (p.24). 

Nesta busca por inserção há de considerar que a escola assume um papel 

antagônico a sua função, ou seja, de contribuição com a formação integral do sujeito, numa 

lógica democrática e cidadã. Culturalmente a escola capitalista encontra-se imersa a uma 

lógica social que a coloca com o status de herança familiar, tal qual discute Paro (1999).  

Geração a geração, da classe operária ou média, cujo herança financeira não condiz 

com a oferta de uma vida livre de privações – a luz dos determinantes capitalistas, 

constitui-se a tese de que o maior bem ofertado aos filhos é a Educação no sentido de 

formação técnica ofertando méritos para alcançar uma ocupação intelectual em desprezo às 

ocupações manuais. E nesta transmissão, a busca é ofertar a este sujeito em formação (a 

criança, o adolescente, o jovem) condições de conseguir sucesso “na vida”, ou seja, estudar 

para conseguir um “bom emprego”. 

Nesta lógica, o capitalismo de mercado ao incorporar a sua lógica em todas as 

esferas da sociedade em geral e, na organização da escola – em particular, constitui uma 

cultura social em que a classe trabalhadora, dependente da venda de sua força de trabalho 

para sobreviver acreditam ser a escola o caminho para o sucesso de uma vida melhor, 

torna-se uma de suas maiores vítimas, pois, abstrai-se a condição de escolha e consciência 

frente ao seu trabalho, para constituir uma vida em sua extensão “...desde a infância, é 

preenchida por preocupações a respeito do trabalho alienado que está desenvolvendo ou 

vai desenvolver no futuro” (PARO, 1999, p.108). E a escola, também é orientada pela 

lógica capitalista, constitui-se uma escada de ascensão a nada, aos moldes atuais. 

Se este faz-se o objetivo, consideramos, tal qual Lima e Gil (2017) que a escola 

deve fazer uso de todos seus instrumentos para garantir este sucesso. Portanto, estamos 
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afirmando que tanto a gestão, como professores, equipe técnica, comunidade escolar e 

alunos devem estar focados neste objetivo. E este fortalece-se com a valorização do 

trabalho intelectual em detrimento do trabalho manual. Em outras palavras, a valorização 

do ensino sobre a Educação. Ou ainda, da instrução sobre a formação (social, política, 

cidadã, física e técnica). 

Esta lógica de formação (ensino, instrução, treinamento ou algo do gênero) reforça 

os interesses capitalistas dentre outros objetivos espera daqueles que se apresentam ao 

trabalho condições técnicas de atuação e falta de consciência sobre a exploração, 

submissão, expropriação do saber e reprodução da condição do capital estabelecida, tal 

qual discute Kosik (2002) sobre a constituição da totalidade da consciência humana 

(concreticidade, o saber real e crítico), acaba por ser materializar frente a uma 

pseudoconcreticidade (ideia limitada, reprimida ou incompleta do saber) restringindo-o na 

busca pela sua emancipação. 

O pensamento que destrói a pseudoconcreticidade para atingir a 

concreticidade é ao mesmo tempo um processo no curso do qual sob o 

mundo da aparência se desvenda o mundo real; por trás da aparência 

externa do fenômeno se desvenda a lei do fenômeno real; por trás da 

aparência externa do fenômeno se desvenda a lei do fenômeno; por trás 

do movimento visível, o movimento real interno; por trás do fenômeno, a 

essência (KOSIK, 2002, p. 20). 

Recorremos a afirmação de Paro (1999), ao reforçar uma a necessária superação da 

formação para o trabalho, em busca da efetiva função da escola, ou seja, formar para 

consciência e assim contribuir para “...desarticular a ideologia do mercado incrustada no 

dia-a-dia da sociedade e, em particular, no sistema de ensino” (p.119). 

Imersos nesta lógica de descumprimento de sua função real, a escola mineira, 

apoiada no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), recebe a proposta de Educação 

Integral e Integrada, como sendo um marco para a busca por superar a dicotomia da 

quantidade e qualidade enraizada na história da ampliação da matrícula nos sistemas 

públicos de ensino, de modo a promover o acesso, a permanência e o sucesso das crianças 

e dos adolescentes nas escolas. Trata-se, assim, de um instrumento, por excelência, 

defendido politicamente, para a oferta dos serviços educacionais que considerem a 

Educação um direito social. 

Neste exercício, um dos grandes desafios da Secretaria de Educação de Educação 

de Minas Gerais (SEEMG), é a garantia de uma Educação de qualidade, voltado para a 

construção de políticas públicas que sejam pautadas na garantia de direitos. A SEEMG, 



842 
 

acredita e defende os caminhos da Educação Integral e Integrada enquanto possibilidade de 

articular necessidades e possibilidades. 

O encaminhamento da Educação Integral e Integrada, é evidenciada desde ano de 

2004. Já em 2006, o intitulado “Projeto escola viva comunidade ativa”, teve ações em 

apenas duas cidades do estado, Belo Horizonte e Uberaba. A partir dessa data, devido às 

baixas notas da avaliação de desempenho no PROALFA
204

, percebeu-se a necessidade de 

expansão para todos os municípios de Minas Gerais.  

No ano de 2012, foi publicado a Resolução n. 2.197/12, pela SEEMG, que trazia as 

diretrizes da denominada “Educação em Tempo Integral”. Essas abrangeram as escolas 

regulares urbanas, rurais e as unidades de medidas socioeducativas. A perspectiva é de que 

em 2018, o número de matrículas se aproxime da meta 6 do Plano Nacional de Educação 

(PNE 2014-2024, Lei n. 13.005/14), que estipula cerca de 25% para a Educação Integral e 

Integrada aos estudantes da Educação básica.  

Há uma urgente necessidade de mudança nesses números de matrículas, pois 

quando se discute os aspectos socioeconômicos, é notório encarar a Educação Integral e 

Integrada, como um dos meios de solucionar essa problemática. Nesse sentido, o governo 

deve acolher essas crianças e adolescentes por meio de ações que combatam as situações 

de vulnerabilidade, como drogas, abuso sexual, trabalho infantil, dentre outras, assim 

concordando com a autora:  

É necessário atribuir os devidos nomes às propostas, ou seja, se um 

projeto visa a formação integral, que receba então essa denominação; 

entretanto, caso tenha como objetivo a proteção integral a crianças e 

adolescentes, em primeiro lugar, não poderá ser caracterizado enquanto 

uma proposta de Educação integral (CAVALIERE, 2007, p.1). 

Portanto, o desafio ainda é grande, no sentido da garantia de uma Educação Integral 

e Integrada. O caminho a ser seguido deve ser o fortalecimento de práticas pedagógicas 

que sejam voltadas para a formação crítica e reflexiva de sujeitos que estejam integrados 

com a escola e comunidade. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

                                                             
204

 É um instrumento de avaliação educacional da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, aplicado 

a todos os estudantes do 3º ano do ensino fundamental e, de modo amostral aos alunos do 2º e 4º anos do 

ensino fundamental. Visa avaliar a aprendizagem de leitura, escrita, interpretação e síntese dos estudantes 

(PORTAL..., 2012) 
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Metodologicamente, foi feito o levantamento bibliográfico com a finalidade de 

compreender os autores que discutem sobre as Tecnologias Educacionais, bem como, as 

diretrizes que fundamentam a Educação Integral e Integrada a âmbito nacional, e o “Plano 

da Educação Integral e Integrada”, a nível do estado de Minas Gerais.  

Logo, para compreender a importância da tecnologia para vida e o trabalho, na 

perspectiva de avaliar se a Educação Integral e Integrada, mais precisamente a oficina das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), pode contribuir para uma formação 

cidadã foi realizada uma pesquisa de campo, de cunho qualitativo e quantitativo. 

A cidade de Uberaba conta com aproximadamente quarenta escolas estaduais. 

Dentro dessas, foi escolhido uma que oferta o ensino fundamental I e II, em um bairro 

periférico da cidade com aproximadamente 670 alunos. A pesquisa foi realizada durante o 

1º semestre de 2017, nos meses entre março e junho, com alunos do ensino fundamental II, 

que apresentam uma faixa etária entre 11 a 14 anos.  

Os sujeitos dessa pesquisa, foram dezesseis alunos
205

 que participam da Educação 

Integral e Integrada e ensino regular e 102 alunos dos 8º e 9º anos que frequentam apenas 

do ensino regular. Para ambos grupos de alunos, foram aplicados questionários com 

questões discursivas, que pretendiam construir um paralelo das TICs para a vida e o 

trabalho dos alunos que participam, ou não participam, o motivo pelo qual estão, ou não na 

Educação Integral e Integrada e motivos pelos quais os alunos do ensino regular não fazem 

parte da jornada ampliada.  

O questionário foi aplicado em julho de 2017, para os alunos dos 8º e 9º anos do 

fundamental II, que fazem parte do ensino regular. A escola possui três turmas dos 8º anos, 

composta cada uma com 30 alunos. Já para os 9º anos, a escola oferece duas turmas com 

aproximadamente 30 alunos cada uma. Sendo assim, um total de 150 alunos que compõem 

essas séries. Como já citado acima, apenas 102 alunos do ensino regular, responderam o 

questionário, pois esses alunos não estavam presentes no dia da coleta dos dados, por 

motivos desconhecidos. Após os alunos responderem esse questionário, foi feito a 

tabulação e análise dos dados, mediante a organização temática das informações obtidas, 

com a visão fundamentada dos autores que discutem a temática. 

 

                                                             
205 O lócus investigativo é composto por alunos pertencentes a turmas do 6º ao 9º ano. Importante destacar 

que os alunos do 8º e 9º anos indicaram uma maior relação com o mercado de trabalho, e, acredita-se que a 

justificativa perpassa por questões relacionadas à idade. 
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4 Resultados 

Ao tabular os dados referentes ao questionário, aplicado ao ensino regular no total 

de 102 alunos, observou-se que há uma grande relação do sistema capitalista vigente com 

esses sujeitos. A primeira pergunta, feita a esses alunos foi: “A informática pode contribuir 

para sua vida e trabalho? Como”? Cerca de 75% das respostas, foram dadas ao “mercado 

de trabalho”, ou seja, para esses sujeitos a informática pode contribuir de maneira positiva 

na vida e no trabalho, possibilitando capacitação e vaga de emprego. Já cerca de 13,3% das 

respostas, foram dadas no quesito “ampliação dos conhecimentos/ capacitação”. 

Seguidamente, o terceiro ponto levantado pelos os alunos, foram: “Ensino 

Superior/ Meio de comunicação/ informática essencial para vida/ Auxílio nos deveres 

escolares/ Possibilidades de um futuro melhor”, somando cerca de 12% das respostas 

recebidas. 

Nesse ponto, é perceptível a relação que esses sujeitos em processo de formação, já 

possuem de maneira tão precoce, por se tratar de adolescentes do ensino fundamental II, 

com o mercado de trabalho. Assim, fica visível o que os autores aqui mencionados 

discutem, sobre o modelo de escola que apenas molda o sujeito a atender as necessidades 

do sistema capitalista vigente. 

Na segunda pergunta: “Você sabe que na sua escola tem uma oficina de 

informática na Educação Integral e Integrada”? Para essa questão, cerca de 34% das 

respostas foram SIM, enquanto cerca de 65,6% das respostas foram NÃO. Entre os alunos 

que responderam NÃO, boa parte alegou que a escola oferece uma oficina que não foi 

divulgada de maneira intensificada. Já entre os alunos que afirmaram SIM, disseram que 

infelizmente não conseguiram vaga para a oficina, pois como já explicado neste artigo, 

existe um número limitado de matrículas. 

O programa deixa bem claro que toda escola deve oferecer 25% das matrículas para 

a Educação Integral e Integrada. A escola investigada, apenas 22% das vagas foram 

preenchidas. Nesse ponto, vale discutir que os 3% restantes, foram alunos que evadiram ao 

decorrer do processo, por várias questões sociais, como já mencionadas no artigo. 

A terceira indagação aos alunos foi: “Porque você não faz/ participa da Educação 

Integral e Integrada da escola”? Cerca de 43,3% das respostas, foram alegadas pela 

questão de “trabalho”, sendo ele remunerado ou não, em casa ou fora dela. Boa parte dos 

alunos, disseram que cuidam dos irmãos, primos para que a família possa trabalhar, 

enquanto outros disseram da necessidade de trabalhar de maneira remunerada, para ajudar 
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os pais a completar a renda, ou até mesmo conseguirem adotar os padrões que foram 

impostos pelo sistema capitalista, como por exemplo, o modismo regido pelo consumismo 

exacerbado. 

O trabalho doméstico, auxílio na limpeza de casa, foi outro fator lembrado nessa 

questão. Já cerca de 29,2% das respostas, dos que alegaram não participarem da Educação 

Integral e Integrada, fator horário, ou seja, no horário que acontece as oficinas do projeto, 

os alunos estão em outros “cursos profissionalizantes” que encaminham esses sujeitos no 

término ao mercado de trabalho.  

O terceiro item mais lembrado nessa questão, foi, novamente, a falta de divulgação 

dessas oficinas dentro do espaço escolar e o número limitados de vagas ofertadas, que 

giram em torno de 30 matrículas, 17,2% das respostas. Já cerca de 5,6% das respostas 

inerentes a “falta de interesse e a grande desmotivação” desses sujeitos pelo aprender. 

Finalmente, cerca de 4,7% das respostas, foi por conta da “distância entre a moradia e a 

escola”. 

Aqui, cabe-nos questionar: a escola está então preparando estes alunos para as 

expectativas sociais de imersão no mercado de trabalho? Tal qual destacam Lima e Gil 

(2017), o trabalho a que a escola consegue direcionar seus alunos é relacionado à servidão 

da lógica capitalista, desprovidos de consciência e competência técnica para superar os 

limitantes capitalistas. 

Então, estes estudantes, que anunciam não participar da oficina por estarem 

vinculados ao trabalho, não estariam cumprindo as orientações do mercado? E ainda, é 

importante destacar que, de acordo com Lima e Gil (2017), em dados do Ministério 

Público do Trabalho, cerca de 5% das crianças mineiras, idade de 10 a 14 anos, estão 

imersos no trabalho, das mais variadas formas – isso representa uma população de cerca de 

100 mil crianças – nacionalmente, este número chegaria a 1 milhão de crianças 

trabalhando. 

Enfim, é necessário registrar que nesta faixa etária do público investigado, estes 

estudantes deveriam estar envolvidos com sua aprendizagem e não com expectativas do 

capital. Esta lógica corrobora e fortalece a orientação do capital e nos afasta mais 

veementemente daquela “sociedade emancipada”. 

Paralelamente, de 30 alunos matriculados na Educação Integral e Integrada, 20 são 

frequentes, e desses 14 responderam ao questionário. Por problemas sociais, houve a 
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evasão de 10 alunos. Dos 20 ainda frequentes, 6 faltaram não responderam ao questionário, 

por razões desconhecidas. 

A primeira pergunta a esses alunos foram: “Como e por quê a oficina de 

informática pode contribuir para sua vida e o trabalho”? Para essa questão, cerca de 50% 

dos sujeitos, responderam que “a informática pode contribuir possibilitando novas 

oportunidades no mercado de trabalho”. Quanto aos outros 50%, acreditam que a 

informática possa contribuir, “possibilitando maior conhecimento, raciocínio lógico, e 

auxílio nos estudos em geral, além de ser uma ponte que liga ao ensino superior”. 

A segunda questão: “Porque você faz a oficina de informática”? Nesse 

questionamento, cerca de 66,6% das respostas dos entrevistados, afirmaram que a 

informática pode proporcionar um “aprendizado eficaz e uma comunicação com as demais 

disciplinas do ensino regular”. Já cerca de 26,6% das respostas, disseram que fazem a 

oficina, por “obrigação e cobrança dos pais”. Já cerca de 6,6% das respostas, disseram 

fazê-la acreditando que no futuro possa “alcançar sucesso profissional”.  

A terceira questão: “O que a oficina ajuda/ ajudou no ensino regular”? Cerca de 

85,6% das respostas, disseram que oficina auxiliou na “construção do conhecimento 

fortalecendo as disciplinas estudadas no ensino regular, facilitando a construção dos 

trabalhos escolares”. Já cerca de 14,2%, acreditam que a oficina “não agregou em nada 

no ensino regular”.  

Ancorados em Lima e Gil (2017), percebeu-se que a visão tanto dos alunos da 

Educação Integral e Integrada, quanto do ensino regular são semelhantes, ou seja, eles 

percebem que a educação está voltada ao processo de capacitação, e não prioriza a 

construção do conhecimento. Enfim, atende uma necessidade capitalista, em que os mais 

capacitados ocupam a melhor colocação. O plano da Educação Integral e Integrada, prevê 

como o próprio nome diz, a integração com as demais disciplinas do ensino regular. Como 

apontado aos alunos, a maioria consegue perceber esse trabalho da informática de maneira 

interdisciplinar com o currículo regular. 

A obrigação e a cobrança que vem por parte dos pais, é vista em três vertentes, ou 

seja, aquele responsável que deixa o filho na escola, por enxergar a escola como um “porto 

seguro”, enquanto ele possa trabalhar. Já a segunda, daqueles pais que enxergam a escola 

como depósito de sujeitos, não interessa se o projeto pedagógico traz consigo uma 

formação cidadã e crítica para os alunos, mas, só o estar na escola, faz com que os pais se 

acomodam e se contentam, tendo ou não um modelo educacional que faça a formação 
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plena e cognitiva do sujeito. Já a terceira vertente, daqueles pais que realmente se 

preocupam com formação plena do filho, visualizando o ambiente escolar como uma 

proposta de formação integral do sujeito em todos os seus aspectos. 

 

5 Considerações Finais 

A construção dessa pesquisa, permitiu, sucintamente, uma busca pela 

compreensão da oficina de Tecnologias Educacionais como oportunidade de uma formação 

crítico-cidadã de alunos em processos de aprendizagem, em uma escola pública. Nesse 

processo, foi necessário analisar as políticas públicas que embasam a Educação Integral e 

Integrada no estado de Minas Gerais, a relação dessa oficina pedagógica para a vida e o 

trabalho e por fim, avaliou a contribuição dessa oficina na formação cidadã.  

Pelos resultados obtidos nessa discussão, evidenciou-se que o mercado de trabalho 

é o grande influenciador nas decisões desses sujeitos. E, essa relação do trabalho, pode ser 

vista tanto de maneira informal, quanto formal. Ou seja, o trabalho informal, exercido pelo 

trabalhador sem carteira assinada, portanto sem direitos trabalhistas, é caracterizado por 

afazeres domésticos e o trabalho formal, é aquele que o sujeito tem seus direitos 

assegurados pela legislação vigente, que não foi o caso dos alunos em questão, ou seja, 

pela legislação brasileira eles não estão aptos ao mercado de trabalho. Entretanto, para 

atender as necessidades sociais, esse sujeito é inserido de maneira precoce no mercado de 

trabalho, que muito das vezes é de caráter exploratório, para que assim ele consiga seguir 

um modelo social imposto pela elite.  

Um outro ponto relevante, foi a necessidade de capacitação por meio de cursos 

profissionalizantes, que encaminha os alunos ao mercado de trabalho. Nessa perspectiva, 

fica como sugestão, que se faça uma readaptação da Educação Integral e Integrada, por 

meio de parcerias com instituições, para garantir a permanência desses alunos no projeto, 

com a perspectiva de encaminhamento ao mercado de trabalho, de forma gratuita, e não 

paga como os atuais cursos profissionalizantes.  

Percebe-se a urgente necessidade de mudanças na legislação que rege a Educação 

Integral e Integrada, de modo que garanta mais vagas, visto que, o número de matrículas 

ofertadas atualmente, é inferior diante da demanda. Atualmente, o número ofertado 

corresponde a cerca de 25% do número total de alunos. Explicando assim, a existência do 

baixo número de matrículas disponíveis a comunidade escolar, justificando a não 

divulgação ampla do projeto. 
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Conforme também foi observado, a oficina de informática não tem contribuído na 

formação crítico-cidadã desses alunos que fazem parte da Educação Integral e Integrada, 

pois fica claro que as Tecnologias Educacionais só têm reforçado a lógica do capital. Por 

isso é que, nos dias de hoje, é necessário a busca por uma nova perspectiva de Educação 

Integral e Integrada, no sentido de romper com esse modelo de sistema produtivista de 

Educação, rompendo velhos paradigmas. 

Nesse sentido, é preciso um novo pensar em um modelo de Educação Integral e 

Integrada que não visa somente a transmissão de competências e habilidades para atender o 

mundo do trabalho, mas sim, um sistema educacional que desperte o senso cidadão, 

pautado na justiça social, igualdade e oportunidade plena, para que assim consiga 

contornar as desigualdades sociais vistas no Brasil.  

 

Referências 

BASTOS, João Augusto. A educação tecnológica: conceitos, características e perspectivas. 

Educação & Tecnologia, Curitiba/PR, v.1, n.1, p.21-36, jul. 1998. Disponível em: 

<http://revistas.utfpr.edu.br/pb/index.php/revedutec-ct/article/view/1986/1393>. Acesso 

em: 20 jun. 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria n. 1.144, de 10 de outubro de 2016. Institui o 

Programa Novo Mais Educação, que visa melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e 

matemática no ensino fundamental. 2016. 

 

______. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação 

(PNE) e dá outras providências. 2. ed. Brasília: Câmara dos Deputados: Edição Câmara, 

2015. Disponível em <http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/20204/ 

plano_nacional_educacao_2014-2024_ 2ed.pdf?sequence=8>. Acesso em: 19 maio 2017. 

 

______. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil03/leis/ 

L9394.htm>. Acesso em: 10 maio 2016. 

 

______. Estatuto da criança e do adolescente: Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, e 

legislação correlata. 9. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010. 207 p. 

 

______. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília: Senado 

Federal, Centro Gráfico, 1988. 47 p. 

 

CAVALIERE, Ana Maria. Tempo de escola e qualidade na educação pública. Educação 

& Sociedade, Campinas/SP, v. 28, n. 100, p. 1015-1035, out. 2007. 

 

______. Educação Integral: uma nova identidade para a escola brasileira? Educação & 

Sociedade, Campinas/SP, v. 23, n. 81, p. 247-270, dez. 2002. 

 



849 
 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2004. 262 

p. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria. Educar o trabalhador cidadão produtivo ou 

o ser humano emancipado? Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro/RJ, v. 1, n.1, 

p.45-60, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tes/v1n1/05.pdf>. Acesso em: 27 

jun. 2017. 

 

GADOTTI, Moacir. A escola na cidade que educa. Cadernos CENPEC, São Paulo, 2005. 

Disponível em: <http://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20100930_tempo_integral_texto 

_2.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

 

KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 250 p. 

 

LIMA, Antonio Bosco de; GIL, Aldo Duran. Escola única capitalista: metas e mitos. In: 

PREVITALI, Fabiane Santana; LUCENA, Carlos; LIMA, Antonio Bosco (Org.). Desafios 

do trabalho e educação no século XXI. Uberlândia/MG: Navegando Publicações, 2017. 

p. 23-50. 

 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação. Documento Orientador versão 3: 

Educação Integral e Integrada. Belo Horizonte/MG, 2017. Disponível em: <http://sre 

janauba.educacao.mg.gov.br/images/stories/formularios/documento-orientador-iii-15-

02.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2017. 

 

______. Resolução n. 2749/15 de 01 de abril de 2015. Dispõe sobre o funcionamento e 

operacionalização das ações de Educação Integral nas escolas da rede estadual de ensino 

de Minas Gerais. 2015. Disponível em: <https://www.educacao.mg.gov.br/images/docum 

entos/2749-15-r.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2017. 

 

MORAN, José Manoel. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e 

telemáticas. In: MORAN, José Manoel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda 

Aparecida. Novas Tecnologias e mediação Pedagógica. 10. ed. Campinas/SP: Papirus, 

2000. p.11-65. 

 

PARO, Vitor Henrique. Parem de preparar para o trabalho!!! Reflexões acerca dos efeitos 

do neoliberalismo sobre a gestão e o papel da escola básica. In: FERRETTI, Celso João; 

SILVA JÚNIOR, João dos Reis; OLIVEIRA, Maria Rita N. (Org.). Trabalho, formação e 

currículo: para onde vai a escola? São Paulo/SP: Xamã, 1999. p. 101-120. 

 

PORTAL Avaliação. Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. 2012. Disponível em: <http://www.portalaval 

iacao.caedufjf.net/tag/proalfa/>. Acesso em: 01 set. 2017. 

 



850 
 

 

A SUBJETIVIDADE DO TRABALHADOR DA SAÚDE PÚBLICA: LIMITES E 

POSSIBILIDADES DE PRÁTICAS SOLIDÁRIAS E COOPERATIVAS 

Maria Alcina Gomes de Sousa Monteiro
206

 

 

1 Introdução 

O ponto de partida dessa abordagem é a compreensão de que para se refletir sobre a 

política pública de saúde, deve-se levar em consideração a Constituição Federal de 1988 

que assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado e entender que o processo 

saúde-doença tem como condicionantes um conjunto de determinações sociais, ou seja, é 

resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos 

serviços de saúde entre outros. 

Assim, a saúde é um direito social garantido na Constituição Federal de 1988 que 

também criou o Sistema Único de Saúde (SUS) com toda uma rede de atenção, serviços e 

um conjunto de trabalhadores como o meio para concretizar esse direito a todos os 

brasileiros.  

O trabalho em saúde é sempre coletivo visto que por mais que estejam sozinhos tem 

sempre um conhecimento que é construído no coletivo, um conhecimento estruturado e 

(re) elaborado por meio dos saberes da experiência dos profissionais na relação com os 

usuários (EPS em Movimento, 2014b) 

O cuidado em saúde vai muito além da realização de diagnósticos e terapêuticos. 

O cuidado em saúde envolve a criação de uma relação, de um vínculo entre o 

usuário e o trabalhador, sem o qual fica muito difícil produzir saúde. E é por isso 

que dizemos que o trabalho em saúde é um trabalho relacional, já que ele está 

baseado na relação com o outro. Isto é, eu não tenho como decidir ou prover tudo 

o que farei, pois tudo vai depender do encontro com o usuário. (EPS EM 

MOVIMENTO, 2014b). 

Com esse direcionamento, propõe-se fazer um estudo sobre o termo “outrar-se” 

cujo significado diz respeito à capacidade do trabalhador em saúde colocar-se no lugar do 

outro, ter empatia, praticar a ajuda reciproca, em outras palavras se refere à capacidade de 

                                                             
206

 Assistente Social, Especialista em Gestão em Saúde e em Políticas Sociais e processos pedagógicos do 

Serviço Social e mestre em Educação. mariaalcina@hotmail.com 



851 
 

descobrir/produzir e acolher o outro dentro de si (EPS EM MOVIMENTO, 2014a), ou 

seja, ser capaz de colocar a subjetividade a favor do outro e em prol de melhorias nos 

processos de trabalho em saúde.  

O referido termo “outrar-se” foi muito utilizado no âmbito da Política de Educação 

Permanente em Saúde-EPS, mais especificamente no Curso de Especialização Formação 

Integrado Multiprofissional em Educação Permanente em Saúde, promovido pelo 

EducaSaúde/Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRG cujo objetivo foi de ativar 

processos de educação permanente em saúde nos territórios, reconhecendo as práticas e 

saberes existentes no cotidiano do trabalho, destacando as diversas potencialidades do 

trabalho vivo em ato, com o intuito de incentivar a produção de novos sentidos e promover 

mudanças significativas nos processos de trabalho e consequentemente na saúde pública. 

Ressalta-se que Política de Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) 

instituída por meio da portaria nº. 198/GM, no dia 13 de fevereiro de 2004, revogada pela 

Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007 tem o propósito de transformar a 

assistência à saúde recomendando que e a formação dos profissionais ocorra no espaço de 

trabalho, ou seja, orientando que a qualificação do trabalhador se ancore na integração 

entre ensino e serviço (BRASIL, 2007). 

Em relação aos trabalhadores da saúde, entende-se que essa capacidade de “outrar-

se” é cada vez mais rara, isto porque em decorrência da crise do capital associada ao 

processo de reestruturação produtiva e com isso, novas concepções de organização, 

controle e intensificação do trabalho, estimulou-se ainda mais a competição acirrada entre 

os trabalhadores tornando-se complicado o estabelecimento de relações de cooperação e 

solidariedade entre os trabalhadores de maneira geral. 

Antunes, (2009; 2010); Pochnman, (2012) advertem que nesse contexto de 

mudanças estruturais, em que se  presencia a diminuição expressiva do trabalho estável e 

contratado regularmente, o aumento do emprego parcial,  do emprego temporário, da 

terceirização  e de  tantas outras formas de inserção precária no mercado de trabalho, 

aliado ao esfacelamento da organização política dos trabalhadores ao separá-los e 

desregulamentar seus direitos têm levado a uma crescente individualização e a um 

estranhamento ainda maior entre estes trabalhadores. 

A área da saúde é também atingida pela crise capitalista e também tem aderido aos 

métodos adotados pelas empresas privadas com destaque para a terceirização. Segundo 

Druck (2016) a proliferação dessa prática nos serviços essenciais como a saúde tem 
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resultado na diminuição do número de funcionários, em sua desqualificação e 

desvalorização. Adverte a autora que trata-se de diminuir cada vez mais a atuação do 

Estado com a transferência de suas responsabilidades para o mercado e as consequências 

dessas determinações atingem os funcionários públicos de modo geral, sejam eles 

estatutários, celetistas ou temporários. 

Diante disso, a seguinte questão norteia este estudo. Até que ponto as mudanças no 

mundo do trabalho interferem na subjetividade do trabalhador da saúde pública e no seu 

modo de relacionar-se, dificultando o “outrar-se”?  

Ressalta-se que a subjetividade é entendida como um processo no qual comparecem 

e participam múltiplos componentes. Estes são resultantes da apreensão parcial que o ser 

humano realiza permanentemente de uma heterogeneidade de elementos presentes no 

contexto social. Nesse sentido, os valores, as ideias e sentimentos ganham um registro 

singular, tornando-se matéria prima para a expressão dos afetos vividos nesses encontros 

(MANSANO, 2009) 

Antunes; Druck (2015, p. 30) advertem que: 

Quando se analisa o plano da subjetividade dos trabalhadores especialmente os 

terceirizados, manifesta-se uma condição de isolamento, de falta de vínculos ou 

de inserção, onde a perspectiva de identidade coletiva se enfraquece resultante da 

descartabilidade, da desvalorização e da discriminação a que estão submetidos, o 

que dificulta a solidariedade de classe, pela concorrência entre os próprios 

trabalhadores.  

Assim o “outrar-se” dificilmente acontece no serviço público, especialmente na 

área da saúde, que também é atingido profundamente pela crise capitalista e reestruturação 

produtiva que no seu âmago propõe a construção de um novo trabalhador polivalente e 

assoberbado de trabalho e com muito medo de perder o seu emprego, visto que nesse novo 

momento produtivo não há lugar para todos no mercado de trabalho. Desta forma, a 

competição acirrada faz parte das estratégias criadas para tentar manter-se no mundo do 

trabalho cada vez mais excludente. 

Assim, a subjetividade dos trabalhadores é impactada por esse fenômeno, visto que 

ficam a mercê dos empregadores e se sentem obrigados, a um envolvimento maior que sua 

capacidade física ou emocional, com os objetivos da empresa ou instituição ou seja, tem 

que estar de corpo e alma comprometida com o seu trabalho o que pode fazer com que 

passe por cima de tudo, inclusive pelo seu colega de trabalho. 
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Entretanto, Alves (2005), Oliveira (2005), Tavares; Bica (2006), Ceccim; 

Feuerwerker (2004) leva-nos a compreender que no contexto de trabalho em saúde se 

apresentam inúmeras possibilidades, por meio da educação, de se vislumbrar um caminho 

de mudanças, pois nesse processo se estabelece um campo de intensas trocas, ou seja, 

transforma as pessoas, os que estão ao seu redor e o mundo que é construído estas ações. 

1.1 Objetivos 

O estudo é fruto de inúmeras leituras e reflexões realizados no processo de trabalho 

em saúde e tem como objetivo apresentar o resultado de revisão bibliográfica sobre o 

termo “outrar-se” visando compreender os limites e possibilidades de práticas solidárias e 

cooperativas no serviço público, mais especificamente na área de saúde, diante das 

transformações capitalistas e das diversas configurações desse momento produtivo que 

posiciona os trabalhadores uns contra outros. 

2 Referencial Teórico 

Considera-se que a saúde é uma necessidade humana e um dos elementos mais 

importantes para preservação da espécie (LIMA, 2007), e não é apenas ausência de doença, 

mas a possibilidade de inventar modos de vida conforme as dificuldades e mudanças pelas 

quais passamos. (EPS EM MOVIMENTO, 2014b).  É um processo social, ou seja, é uma 

construção histórico-social e cultural, não podendo ser entendido simplesmente como o 

oposto de doença ou como algo biológico ou clínico. Nesse sentido, Batistella (2007, p. 82) 

afirma que “é um constructo que possui as marcas de seu tempo. Reflete a conjuntura 

econômica, social e cultural de uma época e lugar”. 

E, como todas as necessidades sociais são historicamente produzidas no interior dos 

processos de produção, a sua satisfação está diretamente relacionada com o trabalho, pois é 

através dele que são produzidos os meios para satisfazê-las. O trabalho, então, é a essência 

do ser humano, pois é através da ação consciente no trabalho que o homem produz e 

reproduz a sua existência, transforma a si próprio e à natureza, relaciona-se com os outros 

homens e deixa emergir toda a sua humanidade. Nesse processo, põe em ação a sua 

capacidade de reflexão, posto que ele não transforme apenas o material sobre o qual opera; 

mas nesse ato educativo também transforma a si mesmo.  
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Deste modo, a educação é e sempre estará diretamente relacionada com o trabalho, 

ou seja, os homens ao produzirem sua existência por meio do trabalho, aprendem nesse ato 

de produzir. A educação do homem, portanto é intrínseca ao trabalho, e inerente a sua vida, 

pois para viver ele precisa aprender a produzir sua própria existência. Enfim a produção do 

homem é ao mesmo tempo um processo educativo no qual aprende e ensina (KUENZER, 

2004). Sendo que nesse processo é determinante ter saúde. 

Sendo assim, a educação se origina com o próprio homem, visto que a produção e a 

formação do homem é um processo que ocorre simultaneamente. Portanto, não há trabalho 

sem educação e nem educação sem trabalho. E, nesse processo ter mais ou menos saúde é 

determinante para os seres humanos, e se expressa como resultado das condições de 

trabalho, de habitação, alimentação, educação, transporte, lazer e outras tantas 

necessidades que precisam ser satisfeitas. 

Assim: 

Educação, saúde e trabalho são compreendidos como práticas sociais que fazem 

parte do modo de produção da existência humana, precisando ser abordados 

historicamente como fenômenos constituintes, produtores, reprodutores ou 

transformadores das relações sociais (MOROSINI; FONSECA; PEREIRA, 

2008, p.155). 

Entretanto, na sociedade capitalista, numa relação profundamente desigual os donos 

dos meios de produção compram a força de trabalho que se torna uma mercadoria, como 

outra qualquer, impondo ao trabalhador produzir cada vez mais, para que mediante 

extração de mais-valia, seja possível a acumulação capitalista. Nessa relação, o trabalho 

fonte de satisfação das necessidades humanas e que permite fluir toda a capacidade de 

criação, se torna estranho ao trabalhador, Trabalho alienado, visto que não se enxerga mais 

no produto do seu trabalho, posto que trabalhe não mais para satisfazer suas necessidades, 

mas as necessidades de acumulação capitalista. 

Desta forma, o trabalho que produz o homem como sujeito ao mesmo tempo 

também o nega, pois ele não é mais livre diante do seu trabalho, não mais lhe pertence, é 

agora de quem o comprou. Como se refere Antunes (2009, p. 12), trabalho “[...] que 

emancipa e aliena, humaniza e sujeita, libera e escraviza”. 

Na sociedade capitalista, a saúde é vista como um dos elementos fundamentais para 

a reprodução da força de trabalho. Porque para manter os trabalhadores vivos é preciso que 

estejam asseguradas as condições mínimas de saúde, de modo que tenha força física e 

intelectual para continuar produzindo e gerando mais-valia. Ou seja, extrair o máximo de 
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trabalho não pago e com isso gerar cada vez mais lucro para os donos dos meios de 

produção.  

Diante disso, o trabalho em saúde se por um lado é parte do processo de produção 

da vida por outro se institui como uma prática social comprometida em manter e reproduzir 

a força de trabalho colaborando para aumentar a produtividade no trabalho ou a produção 

de mais-valia, visto que colabora para controlar as tensões e antagonismos sociais 

produzidos pelo capitalismo e com isso participa mais diretamente do processo de 

reprodução das condições necessárias para acumulação capitalista (LIMA, 2007).Posto 

que, o corpo humano, lócus da força de trabalho, que no processo de produção é quem 

produz mais-valia, passa a ser visto também como uma mercadoria, uma vez que não se 

separa o corpo da força de trabalho.  

Convém lembrar que com o contexto econômico, político, social e cultural do final 

do século XX e inicio do século XXI, retrata as transformações societárias ocorridas em 

âmbito mundial, decorrentes da crise do padrão de acumulação capitalista, que até então se 

estruturava com base no Taylorismo/ Fordismo e na articulação com a política econômica 

do Estado de Bem-Estar Social cuja marca é a intervenção do Estado na esfera econômica.  

Em resposta à crise do padrão de acumulação capitalista, buscaram-se intensamente 

novos mecanismos e formas de acumulação iniciando-se um amplo processo de 

reestruturação produtiva que envolveu a introdução de inovações técnicas e ou 

organizacionais no processo de trabalho com vistas a assegurar o controle sobre o mesmo 

(PREVITTALI, 2011).  

Entre as experiências e tentativas de superação dessa crise, o Toyotismo, ou modelo 

japonês foi o que teve a maior repercussão e se tornou o principal modelo de referência 

para os países capitalistas. Este modelo caracteriza-se como uma forma de organização do 

trabalho, originada na fabrica Toyota no Japão, baseada em uma produção variada, 

heterogênea e diversificada e mais voltada para atender os fluxos da demanda. Além de 

fundamentar-se no trabalho em equipe, na flexibilidade de funções, na ampliação e 

diversificação das formas de intensificação da exploração do trabalho (ANTUNES, 2006, 

2009). 

A nova ordem de acumulação capitalista ancora-se em novas concepções de 

organização do trabalho, com base em tecnologias, em que a essência é a integração dos 

processos produtivos, flexibilização do trabalho e do trabalhador. Nesse novo paradigma, 

aquele trabalhador que tinha suas tarefas delimitadas, no seu posto de trabalho, acostumado 
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em tarefas repetitivas e rotineiras, próprio do Taylorismo/Fordismo dá lugar a um 

trabalhador “flexível”, “polivalente”, “multifuncional” que deve ter uma visão do conjunto 

do processo de trabalho, para intervir frente às mais diversas situações no âmbito do 

trabalho.  

Para Antunes (2009, 2010), essa metamorfose do mundo do trabalho tem 

consequências para a classe trabalhadora, tanto no que diz respeito a sua materialidade 

quanto para a sua organização política. Dentre elas pode-se citar: a diminuição expressiva 

do trabalho estável e contratado regularmente, o aumento do emprego parcial, temporário, 

subcontratado, terceirizado e tantas outras formas de inserção precária do trabalhador no 

mercado de trabalho; aumento do trabalho feminino; exclusão dos trabalhadores jovens e 

velhos; além da superexploração do trabalho dos imigrantes e trabalho infantil. Aliado a 

isso o esfacelamento da organização política dos trabalhadores ao separá-los e 

desregulamentar seus direitos, e o desemprego estrutural em todo o mundo. 

Pochmann (2012), também argumenta que nesse contexto de mudanças estruturais 

percebe-se um crescimento da individualização do trabalho, o que compromete a 

organização dos trabalhadores. “[...] os novos métodos de gestão empresarial 

aprofundaram o individualismo, a competição entre os trabalhadores. Isso afasta a 

compreensão da classe trabalhadora em si” (POCHMANN, 2012, p. 13). 

Nesse cenário, os serviços de saúde, não diferente dos outros setores, são também 

profundamente atingidos pelas mudanças produzidas em razão da crise no padrão de 

acumulação capitalista.  

Os serviços de saúde, como os demais, sofreram os impactos da crise do 

capitalismo no final do século e início deste; forçados a se reorganizar para 

serem competitivos e assegurarem acumulação, adotaram as estratégias próprias 

da reestruturação produtiva, neste sentido não se diferenciando das demais 

empresas, a não ser pela especificidade de seu processo de trabalho. Assim, 

combinaram complexificação tecnológica com redução de força de trabalho, 

hierarquizada segundo novas formas de articulação entre qualificação- 

desqualificação e quantidade de trabalhadores, além de incorporarem 

mecanismos de descentralização, em particular, a terceirização. (KUENZER, 

2004, p. 243). 

Assim, essas implicações incidem sobre o trabalho em saúde e consequentemente 

sobre os trabalhadores da saúde. É como se refere Antunes (2010, p. 14) “Os serviços 

públicos de uma maneira geral, experimentaram, [...] um significativo processo de 

reestruturação, subordinando-se à máxima da mercadorização, que vem afetando 

fortemente os trabalhadores do setor estatal e público” (ANTUNES, 2010, p.14). 
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Nos últimos anos a participação do setor privado nos serviços públicos tem se 

ampliado por meio das Organizações Sociais (OS), Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OCIPS), Fundações Estatais de Direito Privado (FEDP) e esta 

vinculação tem contribuído sobremaneira para a terceirização da força de trabalho da saúde 

(MOROSINI, 2016). 

Druck (2016) se refere que a terceirização no serviço público é um dos mecanismos 

mais eficiente de desmonte do Estado, no que diz respeito ao seu conteúdo social e tem 

atacado fortemente o servidor público visto seu papel de garantir acesso a direitos à 

sociedade. 

Segundo Alves (2017) com a aprovação do projeto de lei 4.302/1998 libera-se a 

terceirização no Brasil, que passa a ser praticada não somente nas atividades meios, mas 

também nas atividades fins. E com a nova lei da terceirização aprovada em 31 de março de 

2017 (Lei nº 13.429) deverá aumentar significativamente o percentual de terceirizados no 

mercado formal.  Para os trabalhadores a terceirização se configura como um dano 

existencial na medida em que causa abalo físico e psicológico, impedindo da fruição do 

direito ao lazer e ao convívio social por conta das relações de trabalho e a jornadas 

excessivas a que são submetidos além de serem trocadas de uma atividade para outra 

constantemente o que aumenta a insatisfação com o trabalho. Isto faz com que fragilizem a 

sua identidade com o trabalho e percam o interesse pelo seu ambiente de trabalho, como 

também provoca um impacto na sua identidade com a categoria profissional e sua 

representação sindical (ALVES, 2017). 

Santos et al (2017) corroboram ressaltando que o trabalho desenvolvido por 

profissionais de saúde, tanto público como privado são geralmente desenvolvidos em 

ambiente insalubres e penoso, aliado a isso são geralmente submetidos a jornadas intensas 

de trabalho, sobrecarga e ainda acompanhado por uma sensação de impotência diante do 

sofrimento das pessoas que estão sob seus cuidados. 

Antunes, Druck (2015, p. 30) advertem que: 

Quando se analisa o plano da subjetividade dos trabalhadores, especialmente os 

terceirizados, manifesta-se uma condição de isolamento, de falta de vínculos ou 

de inserção, onde a perspectiva de identidade coletiva se enfraquece resultante da 

descartabilidade, da desvalorização e da discriminação a que estão submetidos, o 

que dificulta a solidariedade de classe, pela concorrência entre os próprios 

trabalhadores. 
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Previtali (2008) corrobora o debate quando afirma que nesse processo a 

subjetividade do trabalhador colocada a favor do capital, se torna fundamental, ou seja, é 

preciso que ele esteja plenamente envolvido com os objetivos da empresa. Para isso, se 

aposta no discurso de cooperação, colaboração, envolvimento e parceria. Um discursos 

falacioso pois o que evidencia é intensificação do trabalho e uma exploração ainda maior 

do trabalhador.  

Assim, os trabalhadores de uma maneira em geral têm sofrido com as 

transformações capitalistas e suas determinações, nessa relação de exploração pouco 

podem fazer para amenizar os impactos sobre a sua subjetividade. 

Mansano (2009) apoiada nas ideias de Guatari&Rolnik (1996) explica que a 

subjetividade é mutante e a partir da qual é possível experimentar e inventar maneiras 

diferentes de perceber o mundo e de nele agir. E com base em Felix Guatari (2009) afirma 

que a subjetividade não é passível de totalização ou de centralização no individuo, portanto 

não implica em uma posse, mas numa produção intensa que ocorre quando nos 

encontramos com o outro social e a natureza repleta de acontecimentos e invenções e da 

maneira como tudo isso produz efeitos em nós, na nossa maneira de viver. Portanto a 

subjetividade é produzida a partir desse conjunto de elementos, ou seja, ela é fabricada e 

modelada. E, é no contexto social com toda sua dinamicidade que os processos de 

subjetivação vão tomando formas e são permanentemente inventados e reinventados. Ou 

seja, no decorrer da história os modos de subjetivação sofrem as mais variadas 

transformações. 

Desta forma, nesse momento produtivo as subjetividades estão sendo forjadas a 

partir desse estranhamento e isolamento, ou seja, as pessoas podem não se dar conta disso, 

mas sentem no cotidiano do trabalho essa enorme desconfiança, e uma competição acirrada 

e com isso a ausência de práticas solidárias e cooperativas. 

Diante disso, faz-se uso das perguntas formuladas por Mansano (2009) e para as 

quais buscam-se respostas: “quais modos de vida precisam ser abandonados e quais outros 

pedem passagem em nossos dias? Qual a potência que temos para produzir outros modos 

de existir e colocá-los em circulação no social?” 

Autores como Alves (2005), Oliveira (2005), Tavares; Bica (2006), Ceccim; 

Feuerwerker (2004) corroboram com o debate, e por meio de seus estudos compreende-se 

que no âmbito da educação em saúde pode-se refletir-se sobre o contexto social e 

contribuir para a transformação das práticas em saúde. 
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Nesse sentido, Educação em saúde é uma prática social voltada para desenvolver a 

reflexão e contribuir para a construção de uma consciência crítica dos trabalhadores da 

área da saúde e usuários para que possam cuidar melhor da sua saúde, da sua família e 

comunidade e que também tem o intuito de qualificar o encontro do trabalhador da saúde 

com os usuários e com os outros trabalhadores. 

Trata-se de um recurso por meio do qual o conhecimento cientificamente 

produzido no campo da saúde, intermediado pelos profissionais de saúde, atinge 

a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a compreensão dos condicionantes do 

processo saúde-doença oferece subsídios para a adoção de novos hábitos e 

condutas de saúde. Dentre os diversos espaços dos serviços de saúde (ALVES, 

2005, p.43) 

Nessa perspectiva, a educação em saúde constitui um conjunto de saberes e práticas 

orientados para a prevenção de doenças e promoção da saúde e destaca-se, como uma das 

estratégias do poder público para garantir o desenvolvimento de ações de controle e 

prevenção de doenças, particularmente junto aos setores marginalizados da população. 

(TAVARES; BICA, 2006).  

Oliveira (2005) destaca que as ações de educação em saúde não se destinam apenas 

a prevenir doenças, mas também para preparar o indivíduo para a luta por uma vida mais 

saudável, devendo ser estimulado a tomar decisões sobre a sua própria vida, uma noção de 

autonomia que cria um ideal de autogoverno, o que pressupõe que o conhecimento esteja 

diretamente relacionado à mudança de comportamento. 

Desta forma, a educação em saúde é considerada como uma das estratégias mais 

importantes para a transformação das condições de saúde da população, por contribuir para 

a promoção da saúde por meio da formação de uma consciência crítica e de estímulo à 

busca de soluções (BRASIL, 2007) 

Para Ceccim; Feuerwerker (2004), a Educação Permanente em Saúde promove e 

produz sentidos e propõe que a transformação das práticas profissionais acorra por meio de 

permanente reflexão crítica.  

Nesse contexto, pode-se evidenciar o enorme poder da educação, da sua 

potencialidade de fazer com que cada trabalhador reflita sobre seu estar no mundo e tome 

atitudes positivas para reconhecer o outro como parceiro que também é refém desse 

cenário repleto de contradições.  E por meio desse processo de ensino e aprendizagem 

entenda o quão é importante se inserir na luta por outra ordem social na qual os bens 

sociais produzidos sejam distribuídos de forma mais justa. 
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A educação na saúde se apresenta como uma dessas possibilidades de reflexão e 

pode se inserir entre “todas as oportunidades de produção de saberes que ocorrem nos 

encontros entre trabalhadores e usuários e entre os próprios trabalhadores da saúde” nesse 

sentido talvez seja possível “pensar a educação em saúde como a capacidade de outrar-se”, 

ou seja, a capacidade de descobrir/produzir/acolher os outros dentro de nós mesmos (EPS 

EM MOVIMENTO, 2014a). 

Assim, no processo de trabalho, por meio da educação em saúde, pode-se 

vislumbrar um caminho cheio de oportunidades e de mudança, posto que nesse processo se 

estabeleça um campo de intensas trocas visto que a todo o momento estamos aprendendo e 

também ensinando. Ou seja, estamos nos transformando, e também o mundo que é 

construído por nossas ações.  

3 Procedimentos Metodológicos 

A proposta de realização desse estudo toma corpo a partir de vivências no processo 

de trabalho na saúde pública e é fruto de leituras e reflexões feitas durante o curso de 

Especialização Formação Integrada Multiprofissional em Educação Permanente em Saúde 

A metodologia fundamenta-se na utilização de referenciais bibliográficos sobre os 

temas: transformações capitalistas, reestruturação produtiva e mundo do trabalho, com um 

olhar sobre os impactos na subjetividade dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores 

da saúde. Em outras palavras busca-se compreender como é forjada a subjetividade do 

trabalhador da saúde e quais os limites e possibilidade de práticas solidárias e cooperativas 

nos serviços de saúde diante do contexto de mudanças estruturais. 

4 Resultados 

Apresenta-se como resultado a ampliação da produção sobre o tema, sobretudo pela 

relevância que o processo de precarização e de terceirização em saúde vem adquirindo 

junto ao serviço público especialmente na área da saúde. Segundo (DRUCK, 2016) 

Existem muitos estudos sobre a precarização e terceirização, são poucas as pesquisas sobre 

a terceirização no serviço público. Existe essa lacuna na sociologia do trabalho brasileiro.  

Nesse sentido, este estudo se insere no debate sobre esse processo de terceirização 

no âmbito da saúde púbica. 
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5 Considerações Finais 

As transformações capitalistas em âmbito mundial associadas a reestruturação 

produtiva tem provocado mudanças estruturais que impactam diretamente sobre os 

trabalhadores de todos as áreas e setores e consequentemente aumentando o seu sofrimento 

frente a degradação das condições de vida a que são submetidos. 

No entanto, as pessoas estão em constante aprendizado e produzindo novas formas 

de relacionamento com o mundo, com as outras pessoas e consigo mesmo. Estamos 

sempre desenvolvendo a capacidade de descobrir novos talentos, muitos deles 

desconhecidos ou que nunca se imagina ter a capacidade de desenvolver. Esse 

acontecimento se dá porque há uma profunda transformação que emerge a partir da 

aprendizagem e do conhecimento. 

Nesse sentido, o modo como nos reconhecemos e acolhemos o outro é fundamental 

nesse processo. Para isso, é importante a promoção de encontros que promovam a vida e se 

fortaleça as formas de luta contra toda e qualquer opressão. 

No ato de aprender e experenciar colocamos todos os nossos sentimentos, em 

outras palavras deixamos aflorar a nossa subjetividade. Sendo assim, precisamos reinventar 

urgentemente novas formas de subjetivação, que nos faça mais humanos, mais solidários, 

mais amigos, que nos tornem mais cordiais, solidários, amorosos e enfim “outrado” nos 

nossos companheiros de trabalho, de luta e da vida. 
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A RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E O “NOVO” 

ENSINO MÉDIO: RETROCESSOS E TENDÊNCIAS 

 

Maria Sandreana Salvador da Silva Lizzi
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, UEM; Simone Sandri
208

, UNIOESTE  

 

1 Introdução 

O presente trabalho tem como temática a relação entre educação profissional e o  

conteúdo e a forma da Reforma do Ensino Médio, instituída pela Lei 13.415 de 16 de 

fevereiro de 2017, que entre providências, modificou a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, LDBEN 9.394/96. 

A referida Reforma teve sua tramitação inicial no Congresso por meio da Medida 

Provisória (MP) 746/2016. Tal Medida foi alvo de resistência de estudantes secundaristas e 

professores que a compreenderam como um instrumento autoritário e com um conteúdo 

que intensifica a precarização o Ensino Médio. Essa MP passou por algumas alterações até 

chegar à Lei 13.415/2017, objeto do nosso estudo nesse texto. 

Justificamos a abordagem do referido tema, pois a reforma alterou a estrutura e o 

conteúdo do Ensino Médio, minimizando a Educação Profissional técnica a um itinerário 

formativo dessa etapa educacional, com redução de carga horária dos conhecimentos 

gerais, bem como a intensificação da parceria público-privada no que tange ao aspecto da 

oferta e do financiamento, especialmente para a Educação Profissional. Compreendemos, 

nesse sentido, que estas medidas aprofundam a dicotomia entre Ensino Médio e Educação 

Profissional. 
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 As discussões desse texto são oriundas da pesquisa intitulada “Políticas curriculares 

para a Educação Básica no contexto dos vinte anos da LDBEN 9.394/96: relação público-

privado, concepções e perspectivas
209

”.  

Para sistematizarmos alguns dados e análises do nosso estudo, faremos uma 

abordagem de elementos históricos que demonstram o retrocesso da Reforma do Ensino 

Médio no que se refere à proposta de Educação Profissional Técnica e sua relação com o 

Ensino Médio. A organização do texto percorre a identificação de elementos que nos 

ajudam a responder a seguinte questão: quais os principais retrocessos e tendências que a 

reforma do ensino médio anuncia para a educação profissional técnica? 

Essa questão parte da ideia de que essa reforma apresenta retrocessos para a forma 

e conteúdo da educação profissional técnica. Tal ideia é resultado dos estudos iniciais da 

nossa investigação, momento que analisamos as marcas históricas decorrentes da relação 

entre ensino médio e educação profissional técnica que se materializaram na história da 

educação brasileira. 

 

1.1 Objetivos 

Com base nessa problemática apontamos os seguintes objetivos: analisar a relação 

entre as marcas históricas que se materializaram na Educação Profissional técnica e o 

conteúdo da atual reforma do Ensino Médio brasileiro; analisar os principais retrocessos e 

tendências que a Reforma do Ensino Médio anuncia para a Educação Profissional técnica e 

para sua relação com o Ensino Médio. 

 

2 Referencial Teórico 

O Ensino Médio constitui o nível de ensino em que expressa de forma mais 

evidente a relação entre o capital e o trabalho.  É neste nível de ensino em que a dualidade 

estrutural, decorrente dessa relação, se materializa em projetos societários antagônicos, e 

por sua vez, revela distintas concepções de formação humana e práticas pedagógicas 

divergentes, que ora se alinha mais estreitamente aos interesses e demandas do mercado, e 

ora volta-se a uma perspectiva mais ampla, a qual pressupõe o desenvolvimento humano, 

no máximo de suas potencialidades, como horizonte para o projeto de Ensino Médio. 
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É importante destacar, porém, que esses projetos e suas respectivas concepções de 

formação não existem em sua forma mais pura, ou plena, mas convivem sempre numa 

correlação de forças, tendendo mais a uma ou outra perspectiva, a qual se torna 

hegemônica dependendo do momento histórico, e se materializam em todas as dimensões 

que abrangem a esfera educacional, dentre as quais, na política educacional, na gestão e no 

currículo, entre outros. 

Ao analisarmos especificamente o Ensino Médio e suas principais características, 

evidenciamos a falta de clareza de sua identidade como um aspecto fulcral que o 

acompanha historicamente e caracteriza-se como uma de suas mais evidentes 

problemáticas. Justamente por caracterizar-se por um nível que pressupõe uma ponte para 

o acesso ao ensino superior, isto é, para a continuidade dos estudos, ou a educação 

profissional como terminalidade da educação básica, constitui o “nó da relação social 

implícita no ensino escolar nacional” (CURY, 1991). 

Esse nó destacado Cury (1991), expressa precisamente que não há uma formação 

única no Ensino Médio, mas diferentes possibilidades de formações. No entanto, o critério 

para a “escolha” está atrelada a origem social dos sujeitos, ou seja, o caminho educacional 

e consequente formação do aluno dependerá do seu poder aquisitivo.  

Para a classe economicamente privilegiada, o Ensino Médio tem o caráter 

propedêutico, como um trampolim para a universidade, carreira e vida promissora.  Aos 

menos favorecidos, quando conseguem acessar este nível de ensino, a educação 

profissional torna-se a possibilidade de terminalidade da educação básica, com o domínio 

de conhecimentos, em geral, predominantemente práticos e sem compreensão e/ou 

aprofundamento teórico, evidenciando que para a maioria da população brasileira não 

existe a possibilidade de mais escolaridade, melhores condições de vida e de trabalho. 

Mesmo compreendido como um nível bastante controvertido, a última década foi 

marcada por alguns avanços para o Ensino Médio de forma geral e, principalmente, na sua 

oferta profissional técnica, no que concerne a expansão, a forma de oferta (integrada, 

concomitante e subseqüente) e o currículo como uma proposta de integração entre 

conhecimentos gerais e específicos.  Krawczyk (2011) assevera, porém, que apesar da 

expansão do Ensino Médio ser um fator positivo, esta traz novos desafios, permanecendo 

ainda questões fundamentais que precisam ser enfrentadas, dentre as quais, a 

universalização, a evasão, a reprovação, a igualdade de oportunidades, entre outras,. 
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A aprovação da Lei 13.415/2017, denominada Reforma do Ensino Médio, que 

modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 1996, e propõe 

entre outras questões: a organização curricular por itinerários formativos a critério do 

sistema de ensino; a diminuição da carga horária para a formação geral; e o estreitamento 

da parceria público-privado, principalmente no que se refere ao financiamento e oferta da 

educação profissional técnica, traz à tona questões fulcrais que permaneceram ao longo da 

história desse nível de ensino, entre as quais, a fragmentação do conhecimento e a 

precarização da formação da classe trabalhadora.  

Compreender que “um povo que não conhece a sua história está condenado a 

repeti-la” conforme propôs Edmund Burke, ou, o seu contrário, ou seja, é importante  

repetir para trazer o passado à tona, é revelador quando analisamos a história da educação 

profissional técnica no Brasil, pois  evidenciamos que muitos aspectos presentes na atual 

reforma do Ensino Médio, têm o mesmo conteúdo de algumas leis implementadas no 

passado.  

Um exemplo que explicita essa situação foi a aprovação das Leis Orgânicas de 

Ensino de 1942, sob o comando do Ministro de Vargas, Gustavo Capanema. Dentre outras 

questões modificadas, a lei reorganizou por meio de ramos do ensino como deveria ocorrer 

o acesso entre o primeiro e o segundo ciclo do ensino secundário e posteriormente o 

ingresso ao ensino superior.  Segundo essa lei, apenas quem cursasse o ginasial, isto é, 

curso que continha uma formação propedêutica com disciplinas gerais no primeiro ciclo, 

teria a possibilidade acessar quaisquer um dos ramos profissionais do segundo ciclo ou 

acessar a opção  colegial  no segundo ciclo.  

Com base na Reforma Capanema, portanto, o sujeito, ao “escolher” um ramo 

profissional no primeiro ciclo do ensino secundário, necessariamente era obrigado a 

continuar nesse ramo, no segundo ciclo, o que por sua vez acabava conduzindo a classe 

que precisava trabalhar a realizar apenas o ensino profissionalizante, com certificado de 

terminalidade dos estudos escolares. Com isso, tornando o acesso ao ensino superior muito 

restrito. Para a classe mais favorecida, o conhecimento necessário para acessar o ensino 

superior era garantido por meio da realização, inicialmente, do ciclo ginasial e 

posteriormente do colegial (MANFREDI, 2002). 

O conteúdo dessa lei expressava ainda, a necessidade de qualificar mão de obra 

especializada para a indústria, com vistas a expandir o setor industrial brasileiro, o que teve 

o seu desdobramento com a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 
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SENAI (ROMANELLI, 2007), demarcando fronteiras precisas de quem efetivamente teria 

a formação estritamente para o trabalho prático ou braçal e quem acessaria o ensino 

superior. 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 não 

traz mudanças muito significativas para a educação profissional técnica, porém possibilita 

o acesso ao segundo ciclo após a conclusão do ginasial no primeiro ciclo. No entanto, traz 

um agravante para os que realizassem a aprendizagem industrial no primeiro ciclo, os quais 

ficavam impedidos de acessar o segundo ciclo do ensino secundário. Essa determinação 

esfacelou ainda mais a formação das classes populares, as quais tendiam a realizar o ensino 

profissionalizante pela necessidade de trabalhar e tinham o acesso negado para a 

continuidade dos estudos (MANFREDI, 2002). 

A restrição do acesso aos níveis mais elevados do ensino para as classes populares, 

por sua vez, ficou mais evidente com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 5.692 de 1971 do governo militar, a qual tornou compulsória a 

formação profissionalizante para o ensino secundário com dois ramos distintos de 

formação. A única possibilidade de acesso ao ensino superior era por meio da realização da 

formação básica com duração de um a dois anos e posteriormente a formação 

profissionalizante com o mesmo tempo de duração. É importante destacar que além do 

acesso a universidade, a conclusão do ensino secundário possibilitaria o acesso ao mercado 

de trabalho. Paralelo a esse sistema havia uma formação apenas profissionalizante por 

meio de cursos específicos, ou seja, sem conteúdo de formação geral, os quais permitiam 

apenas o acesso ao mercado de trabalho.  

Efetivamente, a promulgação dessa lei significou a continuidade da LDBEN 

anterior, com a intensificação da dualidade, à medida que tornou compulsório o ensino 

profissionalizante. No entanto, Cunha (1980) alerta que na essência a aprovação da lei de 

1971 significou uma medida de contenção do acesso ao ensino superior via ação do 

Estado. 

Na década de 1990, o Ensino Médio e Educação Profissional, que na ditadura 

militar foram compulsoriamente “articulados”, passaram a separação obrigatória. Apenas 

um ano após a implementação da LDBEN 9.394 de 1996, com a promulgação do Decreto 

2.208/97, houve a separação obrigatória entre o Ensino Médio e a Educação Profissional, 

representando a separação histórica entre a formação geral e a formação técnica. Na 

realidade, esse processo efetivamente significou a regulamentação de formas fragmentadas 
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e aligeiradas da educação profissional, por meio da institucionalização de um sistema 

privado paralelo ao sistema público de ensino, legitimado pela política educacional (CÊA, 

2006). 

Contudo, compreendemos que as marcas históricas deixadas pela Reforma 

Capanema, pela LDBEN 4.024/61, pela Lei 5.692/71 e pelo Decreto 2.208/98, sinalizam a 

para uma formação técnica em nível médio, que intensifica a fragmentação do processo 

formativo, que minimiza a possibilidade de acesso e aprendizagem da base de 

conhecimentos teóricos, em geral, vinculados as áreas do conhecimento que proporcionam 

a base para o conhecimento escolar, organizado nas disciplinas como História, Geografia, 

Matemática, Língua Portuguesa, Química, Física, Biologia entre outras. Tais disciplinas e 

o seu conjunto de conteúdos são secundarizadas do processo de formação dos sujeitos que 

frequentam a formação técnica. Porém, os conteúdos dessas disciplinas formam a base de 

conhecimentos solicitados nas avaliações dos exames que possibilitam a continuidade dos 

estudos na universidade. 

Logo, os estudantes que passam por um processo de formação técnica sem 

condições de aprofundarem seus estudos nas áreas de conhecimentos gerais, tendem a ter 

menores condições de resolver as avaliações dos exames que possibilitam o ingresso na 

educação superior, por isso, consideramos que as propostas desenvolvidas para a educação 

profissional, nos exemplos mencionados acima, configuram políticas de contenção para 

educação superior.  

Sobre a função “contenedora” para a educação superior, via Lei 13.415, Cunha 

(2017, p. 380) apresenta a seguinte hipótese: 

 

[...] ela [a lei 13.415] resultou da retomada da função “contenedora” atribuída ao 

Ensino Médio. Tudo parece indicar que a explicação dessa política se encontra 

não no Ensino Médio, propriamente, mas no Ensino Superior, como nas 

reformas das décadas de 1970 e 1990.  

  

Outra marca histórica da oferta da educação profissional, foi a ampliação da sua 

oferta via setor privado. O Sistema S, criado nos anos de 1940, intensifica-se no percurso 

da Educação Profissional, juntamente com a expansão da oferta dessa modalidade por 

outras instituições privadas, em especial, nos anos de 1990, quando muitos cursos de 

Educação Profissional de escolas públicas, foram fechados pelos governos estaduais e 

federal.  
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No nicho do mercado da Educação Profissional técnica privada, a Lei 13.415 

agregou a possibilidade da sua “comercialização” pela modalidade de educação a distância. 

De acordo a análise de Freitas (2017), o Ensino a distância (EAD) está ainda mais 

desregulamentado, com possibilidades para a criação das “charters on line” – empresas que 

ofertam conteúdo instrucional via internet. Freitas também menciona que as “chaters on 

line”, são modalidades de educação ofertadas no mercado americano e são consideradas de 

“baixa qualidade”.  

Com possibilidade de desenvolvimento da Educação a Distância (EaD) ofertada 

pelo setor privado, a Lei 13.415 possibilita a realização de convênios com empresas que 

ofertam esse “serviço”. Segundo Freitas (2017), em maio de 2017, logo após a aprovação 

da reforma, “o governo federal revogou um decreto que restringia o EaD apenas a 

conteúdos complementares e situações excepcionais no nível médio. Agora, os convênios 

poderão servir para cumprir “exigências curriculares” a distância, segundo o texto da 

reforma.” (FREITAS, 2017, s/p). 

Diante do exposto, nos resultados apresentados nesse texto, demostraremos como 

essas marcas históricas do Ensino Médio e Educação Profissional se materializaram no 

conteúdo da atual Reforma do Ensino Médio, expresso na Lei 13.415 e como tal marcas 

indicam tendências no e para o processo de implementação da referida Reforma. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Visando responder à problemática e com base nos objetivos acima listados, a 

pesquisa foi realizada mediante pesquisa bibliográfica e documental sobre a temática. Para 

a compreensão do conteúdo e da estrutura proposta para o ensino médio pela atual reforma, 

analisamos a legislação implementada recentemente, a qual foi materializada na Medida 

Provisória 746/2016 e na da Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017.  

No que se refere aos marcos históricos da educação profissional técnica na 

educação brasileira, realizamos levantamento e análise de bibliografias que apresentavam 

questões gerais sobre Ensino Médio e Educação Profissional. Em especial, referências  que 

evidenciassem a estrutura da política, a organização do currículo, a forma de oferta e a 

relação do Ensino Médio e da Educação Profissional com a possibilidade de continuidade 

dos estudos na educação superior. 
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Posteriormente, identificamos a relação entre os marcos históricos levantados sobre 

a educação profissional técnica e o conteúdo e a forma proposto pela ela Lei 13.415 /2017, 

evidenciando retrocessos e tendências para o Ensino Médio e Educação Profissional. 

 

4 Resultados 

Alguns resultados da nossa pesquisa são apresentados no seguinte sentido: a atual 

reforma do Ensino Médio eliminou a possibilidade de uma formação integral entre Ensino 

Médio e Educação Profissional, com isso, intensificou a fragmentação entre conhecimentos 

teóricos e práticos, com a prevalência destes últimos no processo de formação. Desta 

forma, a reforma ressalta a dualidade escolar e a fragmentação entre Ensino Médio e 

Educação Profissional. Esta passou a ser um apêndice dessa etapa educacional, 

denominada pela reforma de itinerário formativo. Abaixo, apresentamos um quadro com o 

conteúdo da reforma e que demonstra a fragmentação do processo formativo: 

 

Tabela 1: Divisão Curricular 

Expansão gradativa da carga horária de 800 horas anuais para 1400 horas anuais 

Total de 4.200 horas 

Base Nacional Comum Curricular Itinerários Formativos 

Disciplinas obrigatórias: Língua 

Portuguesa, Matemática e Língua Inglesa. 

Linguagem e suas tecnologias; 

Matemática e suas tecnologias; Ciências 

da natureza e suas tecnologias; Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas; formação 

técnica e profissional. 

Carga horária máxima: 1800 horas da 

carga horária do Ensino Médio 

Carga de 2400 horas da carga horária do 

Ensino Médio 
Fonte: Elaborada pelas autoras a partir do conteúdo apresentado pelos documentos descritos na tabela 

  

Dessa tabela, analisamos os seguintes retrocessos e tendências da Lei 13.415: 

 A reforma estipula apenas três disciplinas obrigatórias para a base de 

conhecimentos gerais, sendo que as demais serão definidas de acordo com a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Entretanto, a reforma estipula um tempo máximo para a 

distribuição de carga horária entre as disciplinas que formarão a “base comum”. Isso 

significa que as três disciplinas obrigatórias abarcarão parte das 1800 horas do curso e a 

carga horária restante será distribuída, por exemplo, entre geografia, história, química, 

física e/ou com qualquer disciplina que conste no conjunto da base comum. Logo, as 

tendências indicadas por esses aspectos da reforma, são as seguintes: a) não oferta de todas 
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as disciplinas oriunda das grandes áreas do conhecimento; b) não se contemplar nem a 

carga horária máxima com disciplinas da “base comum”, pois a Lei não delimita a carga 

horária mínima a ser ofertada pelas disciplinas da “base comum”. 

 Se existe a tendência da “base comum” do currículo do Ensino Médio não 

contemplar as disciplinas oriundas das grandes áreas do conhecimento e se maior parte da 

carga horária do Ensino Médio será realizada nos itinerário, indicamos outras tendências: 

a) estudantes que não tiverem acesso às disciplinas, por exemplo, das ciências da natureza 

e que cursarem o itinerário de formação técnica e profissional, talvez concluam o Ensino 

Médio com pequenas “doses” e/ou nenhuma “dose” de conhecimentos em disciplinas 

como física, química e biologia. Essa tendência se aplica as demais áreas e itinerários.    

Isto posto, identificamos no conteúdo da Reforma alguns retrocessos, pois nos 

remete à fragmentação da formação humana, tal como propuseram a Reforma Capanema, a 

Lei 5.692/71 e o Decreto 2.208/97, conforme apontamos da discussão teórica; o retrocesso 

também pode ser identificado no conjunto da Reforma, apresenta a tendência de ser mais 

uma política de Ensino Médio com objetivo de contenção de demandas para Educação 

Superior. Uma vez que os exames para ingresso na Educação Superior avaliam 

conhecimentos das disciplinas escolares originárias das grandes áreas de conhecimento 

científico. 

Como um itinerário formativo, a oferta da Educação Profissional apresenta as 

seguintes tendências: a) ser ainda mais desvinculada da base de conhecimentos científicos 

que permitem compreender e desenvolver novas técnicas; b) ter a sua oferta predominante 

pela via de instituições privadas, tendência que diminui a possibilidade de muitos 

trabalhadores terem acesso à formação profissional. Com isso, a Educação Profissional, na 

forma de itinerário e de oferta privada, retrocede às suas marcas históricas que pouco 

contribuem para um processo de formação humana pleno e que possibilite a continuidade 

dos estudos no contexto das instituições escolares de nível básico ou superior. 

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

Esse texto apresentou alguns dados e análises da primeira fase da pesquisa 

intitulada “Políticas curriculares para a Educação Básica no contexto dos vinte anos da 

LDBEN 9.394/96: relação público-privado, concepções e perspectivas”. Para organização 

da discussão, optamos pelo seguinte caminho: 
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Identificamos as principais marcas históricas do Ensino Médio e da Educação 

Profissional no que diz respeito à fragmentação curricular e da formação humana. 

Apresentamos também a relação entre formação fragmentada no Ensino Médio como uma 

política de contenção de demandas para a Educação Superior. 

Pois, as propostas de Ensino Médio e/ou Educação Profissional ao oferecerem 

conhecimentos gerais de forma fragmentada ou em pequenas “proporções”, limitam as 

condições de os sujeitos formados obterem aprovações nos exames de ingresso na 

Educação Superior, uma vez que esses exames, como o Vestibular e/ou Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), avaliam os conteúdos das disciplinas escolares oriundas das 

grandes áreas do conhecimento científico.  

A fragmentação entre conhecimentos técnicos e científicos esteve presente na 

Reforma Capanema, anos de 1940, na Lei 5.692/71 e Decreto 2.208/97, assim como é um 

ponto retomado pela Lei 13.415, da atual Reforma do Ensino Médio. 

Nesta lei, a fragmentação da proposta de formação dos jovens é percebida pela 

divisão do currículo entre base comum de conhecimentos e parte diversificada, 

denominada de itinerários formativos.  

Essa reforma estipula uma carga horária máxima para as disciplinas da “base 

comum” de conhecimentos, sem fazer delimitar o mínimo; atribui, portanto, a maior carga 

horária do Ensino Médio para o itinerário. No caso do jovem que cursar o itinerário da 

formação profissional e técnica, existe a tendência de que a base de conhecimentos ditos 

“gerais” seja ainda menor se comparada à formação dos jovens que frequentarão os demais 

itinerários. 

Com isso, a Educação Profissional em conjunto com o Ensino Médio, apresentam a 

tendência de se reafirmarem como políticas de contenção de demandas para a Educação 

Superior, tal como as propostas que nos reportamos a partir dos anos de 1940. 
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1 Introdução 

Este artigo tem como objetivo trazer considerações acerca dos estudos relacionados 

ao pensamento marxiano ou de Marx no que se refere as representações da política, estado 

e relações sociais para a compreensão das políticas públicas, organização da sociedade e 

participação da mesma nas ações dos Conselhos Municipais de Educação. Para Marx 

segundo LOMBARDI (2008) em seus estudos sobre a educação de Marx e Engels a partir 

dos postulados que compreendem a educação e a crítica a modernidade e principalmente 

ao capitalismo, ou seja,  uma concepção pedagógica das relações sociais dos indivíduos. 

A pedagogia histórico-crítica de SAVIANI (2012) nos faz pensar em uma 

Pedagogia para a transformação social, dentro de um modo de produção de trabalho. 

 

O que faz do indivíduo um ser genérico, isto é, um representante do gênero 

humano, é a atividade vital, a qual é definida por Marx como aquela que 

assegura a vida de uma espécie. No caso dos seres humanos, sua atividade vital, 

que é o trabalho, distingue-se daquelas de outras espécies vivas por ser uma 

atividade consciente que se objetiva em produtos que passam a ter funções 

definidas pela prática social. (SAVIANI, 2012, p. 20) 

 

 A organização e estrutura da gestão educacional nos tempos atuais compõe-se 

historicamente, processo no qual nos remete a formação da classe trabalhadora e a disputa 

de poder da burguesia. A transição do capitalismo ocasionou a transformação da sociedade, 

para a formação da burguesia e proletariado, onde as relações vão sendo reconstruída, 

aliando-se aos interesses do capital. O trabalhador deveria romper com velhas ideologias e 

adaptar-se a nova realidade. A escola também passa por essa transformação ao longo do 
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tempo, e a sua composição vem ampliando-se até a construção dos Conselhos Municipais 

que torna-se objeto de estudo de nossa pesquisa. 

 

1.1 Objetivos 

 Temos como objetivo investigar as teorias marxianas e marxistas que trabalham 

com a questão de Marx, Estado, Educação e tratam de conceitos que nos remetem a 

sociedade histórica, dialética da realidade atual. 

 

2 Referencial Teórico 

O Marxismo no campo educativo tem ampliado-se diante a diversas pesquisas de 

renomados autores, bem como, Lukács, Coutinho, Gramsci e entre outros. O capitalismo é 

um elemento decisivo no sistema capitalista, o desenvolvimento das forças produtivas 

entram em contradição com as ações sociais de produção ou então com a propriedade 

privada burguesa. A construção de riqueza de uma sociedade e a economia para a 

construção de uma qualidade de vida é o elemento propulsor do movimento do capital. No 

capitalismo a vida se dá na condição de produção, sendo assim, a condição da escola torna-

se um reflexo dessa produção, ou seja, uma reprodução do trabalho.  

 

[...] na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações 

necessárias e independentes da sua vontade, relações de produção que 

correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças 

produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a estrutura 

econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura 

jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas de consciência 

social. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida 

social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que 

determina o seu ser, mas pelo contrário, o seu ser social é que determina sua 

consciência. (MARX, 1996, p. 47) 

Por meio do  trabalho é possível exteriorizar-se e a partir disso, o sujeito vai-se ao  

encontro com o produto humano que gera outros trabalhos, um processo cíclico do modo 

de produção. O trabalho é no entanto toda a esfera da práxis social, todo trabalho humano 

transcende da realidade social. É a partir de todos os avanços do trabalho que constitui as 

concepções materialistas e educativa, ou seja, a partir da história e das relações 

econômicas, políticas e sociais. Só existe uma totalidade de cada ser a partir de um 

processo de abstração social através dessa associação do trabalho individual. Como 

esclarece Previtalli (2009), o homem faz uso não só do seu potencial natural, em interação 

com a natureza ele também extrai e  faz usos das capacidades que há na natureza em seu 
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favor, “ e é nessa atividade fundante da existência humana em que o trabalho adquire  

forma e atributos  condicionados sócio-historicamente". 

A categoria trabalho é fundamental para o processo formativo. A dificuldade do 

acesso dos trabalhadores a meios de sobrevivência e subsídios acontece devido a relação 

da classe trabalhadora com a burguesia. Esse processo de contradição acontece na disputa 

de classes, e é na produção da riqueza para os outros que o sujeito se aliena, categoria na 

qual Marx (2010) contextualiza a alienação, um conflito subjacente a elementos 

fundamentais e a luta de classes, a trabalhadora que luta para conquistar sua sobrevivência 

e a classe dos detentores dos meios de produção. 

É no processo de disputa mediada por questões ideológicas  que se propõe a 

discussão da educação politécnica, a necessidade da educação universal, do trabalho 

produtivo e ensino tecnológico e politécnico, ou seja, a educação e formação de uma classe 

trabalhadora. É no interior dessa disputa para a transformação da sociedade que a educação 

toma forma, é por meio dela que o trabalhador tomará consciência, para a revolução social 

e construção de uma nova realidade. 

A escola tem grande papel na tomada de decisão e da transformação do trabalhador, 

tendo em vista a questão social. Esse processo formativo é permeado pela luta e guiado por 

ela. Sendo esta um espaço de saber sistematizado, espaço no qual a classe trabalhadora tem 

a possibilidade de ter acesso assim como a classe burguesa, porém a realidade deve ser 

transformada e tomar a consciência da realidade. O elemento de consciência da classe 

trabalhadora desse saber é fundamental. 

Não devemos discutir a educação por ela mesmo, pois ela está inserida em um 

contexto de ideologia, relações de poder e diversas instâncias que promovem a 

transformação em um contexto histórico concreto, devemos pensar a educação dentro de 

um modo de produção na qual ela está inserida como uma totalidade histórica e social 

regida de dizeres. O marxismo na Educação mostra-nos essa constante transformação da 

sociedade, das relações de classes, do poder e dominação, a construção do estado e da 

gestão educativa a partir de um processo reprodutivo. Sendo assim, a atualidade do 

marxismo mostra-nos a realidade política, os desenvolvimentos e transformações das 

filosofias e ciências e das sociedades em geral.  

 A educação configura-se em um processo amplo que sugere de base às discussões 

Marxistas, ancora-se a categoria trabalho, subjetividade e alienação. Marx (1986) mostra-

nos a educação politécnica, voltada para a formação do trabalhador. A categoria trabalho é 
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a centralização do ser humano, a representação do ser com a atuação na natureza. As 

condições e necessidades do ser amplia-se no processo educativo e trabalhista, adaptando-

se e transformando a natureza. Ao transformar a natureza, para Marx (1986) o homem 

transforma a si mesmo e sua realidade. 

A Educação no sentido marxista é aquela a serviço da revolução, construindo uma 

nova sociedade, tem a função de criar uma estrutura no qual a formação humana seja o 

centro da vida social e o núcleo da vida. A construção de uma sociedade que vá além do 

capitalismo. A perspectiva da educação como um saber sistematizado, dos conhecimentos, 

do estudos para a transformação subjetiva e objetiva da realidade social. Um ensino que 

não deixa de realizar os conteúdos necessários da educação, amplia os conhecimentos para 

todas as classes.  

Sendo assim, a partir do materialismo histórico dialético proposto por Hegel, Marx 

nos traz uma nova análise da realidade, no qual nos estabelece a percepção da matéria em 

uma perspectiva dialética que nos faz ver a realidade através da história, em uma relação 

cíclica de síntese, tese e antítese.  

Com um olhar do materialista histórico dialético devemos pensar em uma educação 

para a contradição, da transformação da realidade da história humana, colocar a escola no 

movimento da luta.  A escola não é neutra, possui nela uma produção histórica, 

contraditória  é a partir dessa compreensão que entendemos a realidade para transformá-la.  

 

A fundamentação teórica da pedagogia histórico-crítica nos aspectos filosóficos, 

históricos, econômicos e político-sociais propõe-se explicitamente a seguir as 

trilhas abertas pelas agudas investigações desenvolvidas por Marx sobre as 

condições históricas de produção da existência humana que resultaram na forma 

da sociedade atual dominada pelo capital. É, pois, no espírito de suas 

investigações que essa proposta pedagógica se inspira. Frise-se: é de inspiração 

que se trata e não de extrair dos clássicos do marxismo uma teoria pedagógica. 

Pois, como se sabe, nem Marx, nem Engels, Lênin ou Gramsci desenvolveram 

teoria pedagógica em sentido próprio. Assim, quando esses autores são citados, o 

que está em causa não é a transposição de seus textos para a pedagogia e, nem 

mesmo, a aplicação de suas análises ao contexto pedagógico. Aquilo que está em 

causa é a elaboração de uma concepção pedagógica em consonância com a 

concepção de mundo e de homem própria do materialismo histórico. (SAVIANI, 

2007a, p. 420).  

 

 

O materialismo histórico dialético nos leva a compreender a realidade da sociedade 

a partir da história e da dialética, mostra-nos o presente o passado e uma preocupação com 

o futuro, acreditando na criação de uma nova história a partir da problematização e estudo 

de outras visões e perspectivas, sendo assim, ao visualizarmos a educação pensamos na sua 
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história e em sua contribuição para o futuro. A problematização para entendermos o 

presente e a educação nos leva a pedagogia histórico crítica. Marx (1986) trabalha com os 

embates políticos, econômico pela luta de classes, pela análise da composição tática e 

estratégica na educação. É o modo de produção que rege a vida do trabalho, um conjunto 

de relações de força. A relação do Conselho Municipal com a escola, pode-se constituir 

então através de um processo de reprodução de dizeres e dominação das relações de poder, 

no qual o CME tem a dinâmica e a detenção desse aspecto para integrar com o processo 

educativo, é na luta desses dizeres que o conselho e a educação irá ampliar-se dentro de um 

estado e de uma política pública, levando as resoluções e decisões do Conselho para dentro 

da escola.  

Porém, a escola é perpassada por diversas ideologias, barreiras que impedem de ter 

voz outras instâncias dentro dela, sendo assim, as deliberações dos Conselhos podem ser 

acolhidas pela gestão educativa ou simplesmente deixadas de lado sem nenhum sentido e 

negação de todo um movimento. Está intrínseco nos CMEs a questão do Estado e da 

política, o que nos faz pensar na construção do Estado pela visão Marxista e a efetivação 

da luta de classes na relação do poder. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

  O presente estudo foi realizado em uma abordagem qualitativa , pautamos na 

pesquisa bibliográfica e na análise de documentos referentes a função dos Conselhos 

Municipais de Educação. 

 

4 Resultados 

Hegel tornou-se um marco importante na construção do intelectualismo de Marx. 

Fazendo uma crítica ao Estado e a Política em sua época, passando por Maquiavel e a 

Hegel, colocando o Estado como presente estrutura positiva. Existe então uma sociedade  

civil onde os interesses privados e os conflitos estão estabelecidos em um processo de 

dominação de tomada de poder, o Estado é apenas uma projeção de interesses. A cidadania 

e o público é uma representação. Sendo assim, podemos pensar no CME como um espaço 

público de conflitos e implementação de valores, ideias e constituição de uma educação, ou 

seja, uma representação da realidade. 

A ideia de Estado e Política surge historicamente, o Estado vai se automatizando e 

a política politizando a partir da burguesia, uma representação de ideologias. A sociedade 
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civil compõe-se no conflito de interesses, há então uma classe social que se dobra o 

Estado, no qual podemos refletir na questão do trabalho e dominação de classe. Pensando 

no movimento da sociedade civil através da economia, no capital. 

A contradição da sociedade civil é o projeto de estudo de Marx (1986). O Estado é 

no entanto um Estado de classe, local de dominação da economia, obtendo conflitos e lutas 

de classes no seio da sociedade, a resistências dos trabalhadores ao irem para as fábricas 

retrata uma desordem no padrão estatal. A derrubada da ordem nos trás a tona a ditadura 

do proletariado, onde o poder político de uma classe majoritária, passageira e cheia de 

equívocos, um momento em direção a extinção do Estado, da política. 

Dentro de diversas questões históricas e contextos dos trabalhadores podemos 

visualizar em MARX (2010) que  para o proletariado é fundamental destruir o Estado 

existente, derrubar o poder político da burguesia, ou seja, o instrumento de dominação.  

Temos presente um Estado político burguês, ideológico e intrínseco de poder, instrumento 

de dominação de classe no processo produtivo, na reprodução e contextualização social. 

Sendo assim, é preciso compreender a realidade atual, ou seja, em uma análise dos 

Conselhos Municipais de Educação podemos pensar na construção da política e do Estado 

para a construção de uma sociedade participativa e organizadora das relações sociais. O 

Estado atual exclui cidadãos no qual deveriam ser incluídos dentro de uma massa 

equalizadora. 

De acordo com Marx (1986, p. 94), a “sociedade civil abarca o conjunto das 

relações materiais dos indivíduos no interior de um determinado estágio de 

desenvolvimento das forças produtivas” No campo de marxismo a ideia de Estado como 

uma máquina de reprodução se difundiu ao longo do tempo, reflexões Gramscianas nos 

mostram como o Estado dentro da perspectiva marxista é interpretado e a participação da 

sociedade civil dentro das lutas hegemônicas.  

 

5 Conclusões ou Considerações Finais 

 

    Marx e Engels não nos apresenta de forma explícita  uma teoria educacional,  mas 

coloca à mostra a relevância  dos professores compreenderem que a instituição escolar é 

uma construção dos homens  e que tem forte relação com  o processo de produção  das 

condições materiais  de sua existência, sendo assim a  escola deve  engendrar em seus 

ensinamentos  uma proposta pedagógica que esteja além dos interesses  da classe burguesa. 
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Uma escola que  evidencie em sua práticas educativas o compromisso em ensinar os 

conteúdos historicamente construídos pela humanidade , a uma classe em que a burguesia 

insiste em dominar , que é a classe  trabalhadora.O compromisso dos educadores é romper 

com a ideologia burguesa que busca incessantemente reforçar os seus interesses através de 

novas modalidades de ensino, sempre apresentadas com novas roupagens, mas que na 

verdade são sustentadas pelo lema do "aprender  a aprender’’. 

   Assim, é relevante ressaltar   que os Conselhos Municipais de Educação se constituam 

como espaço  de gestão democrática participativa, que articule as suas ações em prol dos 

interesses da classe trabalhadora de forma que ela seja fortalecida a partir do saber 

elaborado  e capacitada   politicamente para trabalharem na construção de uma nova 

sociedade. 

         Salientamos que os Conselhos são espaços profícuos para  a democratização da 

educação pública, destarte que , coletivamente  podem deliberar  ações que  de fato 

viabilizem a escola a assumir o seu compromisso  revolucionário de construir uma 

sociedade  igualitária , uma sociedade sem classes, pois entendemos que a evolução da 

educação pública , é um movimento contraditório as imposições relativas a classe 

capitalista. 

   O pensamento marxista  nos parece o mais coerente  para que possamos potencializar  

uma luta contra a pseudodemocracia, e combater a ideologia burguesa que atravessa  os 

órgãos  responsáveis pela educação pública do nosso país.  

O nascer de uma escola revolucionária  depende do Estado, das ações dos agentes 

educacionais, dos órgãos responsáveis pela educação e de uma comunidade que expresse 

em seus movimentos populares,  a luta pela construção de uma escola que promova 

concretamente a formação emancipatória  da classe trabalhadora. 
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1 Introdução 

A subjetividade humana e a essência humana natural é traduzida no simples 

enunciado “o homem é humano” (Marx, 2010 p. 157). A humanidade contida nas 

emoções, sensações e paixões constituem o mais íntimo e particular dessa essência. 

Analisa Marx: 

 
(...) apenas pela riqueza objetivamente desdobrada da essência humana 

que a riqueza da sensibilidade humana subjetiva, que um ouvido musical, 

um olho para a beleza da forma, em suma as fruições humanas todas se 

tornam sentidos capazes, sentidos que se confirmam como forças 

essenciais humanas, em parte recém-cultivados, em parte recém-

engendrados. Pois não só os cinco sentidos, mas também os assim 

chamados sentidos espirituais, os sentidos práticos (vontade, amor etc.), 

numa palavra o sentido humano, a humanidade dos sentidos, vem a ser 

primeiramente pela existência do seu objeto, pela natureza humanizada. 

(MARX, 2010, p.110). 

 

A partir do processo de socialização onde as relações são definidas pelas relações 

de produção, o ser humano e sua humanidade tornou-se delimitado pelas contradições 

sociais da relação sujeito-objeto que determinam a maneira como o ser se relaciona com as 

coisas, com a natureza e com sua própria existência.  

Tornando a natureza humana objetivada em suas forças essenciais, o ser humano é 

impedido de fruir dos objetos, das artes, da beleza, da construção afetiva com outras 

pessoas. Como capital vivo, o trabalhador está em constante estado de carência, uma vez 

que “no homem, o capital é o homem totalmente perdido de si, assim como... no capital... o 

trabalho é o homem totalmente perdido de si. (MARX, 2010, p.91).  

Embora o trabalho seja a categoria central da vida humana, o que Marx (2010) 

chamou de trabalho vivo, decorrente do esforço humano na produção é, no sistema 

capitalista, condicionado aos interesses da geração de riqueza, sendo expropriado em seu 
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grau máximo. Há a intensificação e o superdimensionamento prático no sentido de 

utilização do potencial vivo da produção, esgotando-o ao seu limite físico, espiritual e 

intelectual. 

No sequestro da essência humana, tanto no trabalho produtivo como no 

improdutivo, constata-se a expropriação de maneira perversa e inexorável. Para Marx 

(2010) o trabalhador encontra-se na condição da mais miserável de todas as mercadoria 

uma vez que a lei que prevalece é a da produção econômica, quantitativa, transformada em 

lucro para o capital. A miséria suscitada por esse processo não está só aspectos econômicos 

e financeiros mas, também, na desefetivação do humano que há no ser social. A 

competitividade, a individualização, o isolamento implacável como fruto da necessidade 

constante de mais produzir, transforma em estranhamento a essência mais íntima de cada 

ser. (MARX, 2010, p 79). 

Sem fugir à essa regra, o docente de nível superior das IFES (Instituições Federais 

de Ensino Superior), como trabalhador imaterial, passou a ter intensificada e precarizada a 

sua carreira e pervertida a sua essência humana. O que resta é averiguar até onde estão 

submetidas as necessidades essenciais como dormir, comer, conviver com familiares e 

descansar.  

Com esse espírito de investigação foram entrevistados 20 docentes da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU), alocados em Unidades Acadêmicas dos Campi Santa 

Mônica e Umuarama, sorteadas aleatoriamente, nas áreas de conhecimento das Ciências 

Sociais Aplicadas e Ciências Humanas, que possuem programas de Pós Graduação Stricto 

Sensu e, em cujos programas esses docentes estão vinculados. Os docentes possuem acima 

de 8 anos de tempo na Instituição, foram selecionados por sorteio aleatório, entrevistados 

presencialmente por entrevista de profundidade, semiestruturada. O conteúdo das 

entrevistas foram tratados e analisados com base na análise de discurso. 

 

2.2 Objetivos. 

Esse artigo se propõe a discutir a captura das horas livres dos professores 

universitários federais que, submetidos a um processo produtivista de ensino, pesquisa, 

extensão e atividades administrativas, abrem mão de suas horas de sono, de descanso, de 

convívio familiar e se veem trabalhando de madrugada e nos finais de semana em suas 

casas. 
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3 Referencial Teórico 

Para um docente admitir que sua vida familiar tornou-se um fracasso pessoal por ter 

“permitido” o trabalho invadir e absorver todo o seu tempo ao longo de uma vida inteira, 

faz-se urgente uma reflexão a respeito. 

 

Claro que meus filhos, às vezes falam... e hoje eles já são adultos: “Por 

que você não sai? Por que você não diminui? Por que você não tira o pé?” 

A pergunta, sempre, no fim de semana é: “Você vai trabalhar?” E eu 

digo: Sim! “Nesse fim de semana você vai trabalhar de novo?” Eu digo: 

De novo! Embora a carga horária invada todo o meu tempo, eles sabiam 

muito bem disso. Sempre souberam! Conhecem o pai deles pelo “cara” 

enfiado em alguma coisa, em algum livro qualquer. Tanto é que para o 

meu filho mais velho tornou uma ojeriza o estudo! A coisa de lidar com 

isso... porque foi roubado, né! Ele se sente assim. Ele me coloca isso 

claramente! Ele se sente roubado no tempo e nas não brincadeiras! (P3, 

UFU, 2017, p.7) 

 

As exigências do produtivismo no trabalho docente de nível superior é 

consequência direta do mundo capitalista contemporâneo que perpassa a complexidade 

com que o trabalho social está caracterizado. Com processos cada vez mais intensificados, 

descartáveis, com trabalhos cada vez menos estáveis, part time, flexíveis, o capitalismo se 

impõe na evidente criação de valores e “aumento da extração do sobretrabalho em tempos 

cada vez mais reduzidos” (ANTUNES, 2004, p. 119). A qualificação excessiva, a 

multifuncionalidade e a intelectualidade aplicada à produção de valor, são mecanismos 

utilizados pelo capital, que se expande estrategicamente nas horas de trabalho, nas horas 

livres, no auto controle do tempo na produção exigida. 

O processo de mercantilização do ensino superior no Brasil, segundo Silva Jr e 

Sguissardi (2013), deu-se, mais celeremente, a partir da mundialização do capital e do 

modelo econômico adotado pelo Brasil no início da década de 1990 que impôs às 

instituições de educação superior (IES) uma finalidade produtiva de ciência e tecnologia 

para a demanda do mercado. O impacto no trabalho docente foi imediato, estimulando o 

produtivismo acadêmico, especialmente o vinculado aos programas de Pós-Graduação e à 

pesquisa. (SILVA JR, SGUISSARDI, 2013, p. 121). Diante da evidente precarização do 

trabalho docente fica explicitada a exploração pela carga física e carga psíquica impostas. 

 As relações produtivas como determinantes das relações sociais submetem a 

essência subjetiva humana natural. Para análise da visão utilitarista do ser que trabalha são 

resgatadas as bases teóricas articuladas por LUKÁCS (1981), MÉZÁROS (2004), MARX 
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(2010); ANTUNES e ALVES (2004); SILVA JR. e LUCENA, (2014); SAVIANI (2007); 

TARDIF e LESSARD (2008) e DEJOUR (2004).  

 

3.1 Trabalho docente: quando as 40 horas semanais torna-se um conto-da-

carochinha. 

Um conto-da-carochinha, na cultura popular é uma narrativa fictícia, onde os 

personagens que dele fazem parte encontram-se no mundo do faz de conta. Apesar da 

tentativa de manter a ética e a moral desejadas pela sociedade estabelecida, o conto-da-

carochinha reflete situações não reais. Com a narrativa, o que se pretende de forma 

alegórica é prevalecer a fantasia, embora dentro de preceitos filosóficos propostos como 

fundamentais. 

Fazendo uma analogia, em grosso modo, com o regime de trabalho docente do 

ensino superior nas IFES, o que se encontra, na percepção dos docentes entrevistados é um 

verdadeiro conto-da-carochinha, uma vez que o que está posto como diretrizes normativas 

da atividade docente, pela Lei nº 12.772/2012 e complementada pela Lei nº 12.863/2013 

do Governo Federal, não reflete a realidade vivida por eles, representando assim uma 

narrativa digna de ficção.   

Como classe trabalhadora, os docentes são regulamentados em sua carreira 

funcional, o ingresso na carreira docente e o sistema de progressão e promoção. Ao 

Magistério Superior são atribuídas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de 

funções administrativas institucionais. Cada uma dessas atribuições é composta de um 

conjunto de atividades altamente complexas que exigem atualização constante do docente, 

tanto genérica quanto específicas. (BRASIL, 2013). O regime de trabalho estabelecido, 

prioritariamente, é de 40 horas semanais e vínculo institucional com dedicação exclusiva. 

A realidade que se impõe, derruba a lenda fictícia posta em papel timbrado e 

oficial, demonstrando que o ritmo de trabalho e a captura das horas livres dos docentes 

vinculados à UFU é cada vez maior. A impossibilidade de se cumprir todas as atribuições 

em simples 40 horas semanais se revela no dia a dia. Como expressam, a seguir, os dois 

depoimentos. 

 

Ah, não! Nunca me preocupei com isso não! 40 horas? Bobagem! Isso é 

bobagem! Isso é uma enorme bobagem! Se for no papel... ah não sei! 

Nem sei quantas horas eu trabalho por dia. Ontem eu estava lendo um 

texto para preparar a aula de amanhã do mestrado... de pijama... em casa. 
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Mas preparando mesmo... não é só ler o texto, é preparar o texto para 

aula! Então nunca me preocupei com essa história de 40 horas! Acho isso 

uma bobagem. (P1, UFU, 2017, p.6). 

 

As 40 horas de trabalho são 80! Aliás eu acho que isso é um grande 

problema. Como nós não temos, como os outros funcionários, a 

obrigação de estar ali... não que a gente não faça as horas aqui! A gente 

faz as horas aqui e ainda leva serviço para casa porque, para dar conta 

desses elementos todos você acaba trabalhando muito mais. (P2, UFU, 

2017, p. 7). 

 

Esses professores, que exercem intensas atividades em cursos de Graduação e Pós-

Graduação Stricto Sensu, com alto nível de publicação nacional e internacional, relatam a 

impossibilidade de cumprirem as 40 horas semanais, transformadas, algumas vezes em até 

80 horas. Cada um se vê recolhido em suas residências, onde deveriam viver a vida de 

família e desfrutarem das horas livres, reconhecendo-se reféns de prazos a cumprirem e 

responsabilidades que não podem delegar, pois o sistema de ensino superior os atribui 

atividades complexas em prazos exíguos, sem possibilidade de substitutos. 

Tardif e Lessard (2008) lembram que a atividade docente adquiriu um caráter de 

profissão, onde a concepção originária da burocratização e massificação do sistema 

educativo institucionalizado pressupõe uma generalização da identidade docente e de suas 

formas de trabalho. (TARDIF e LESSARD, 2008 p 255). A atividade docente, na visão 

utilitarista, distanciada da capacidade de análise crítica da problemática que a envolve, 

fragmenta-se e individualiza-se, tornando-se um problema isolado, onde cada docente tenta 

resolver de forma isolada a excessiva carga que lhes impõem. 

 

Tem algumas pessoas que perguntam: “mas você não bate ponto?” Eu 

falo: “não mas gostaria de bater!” Porque eu teria certeza do tempo que 

teria na Universidade. Eu tive casos de estar em casa no final de semana 

descansando, no domingo, com aluno ligando para eu indicar alguma 

coisa, para eu ler o trabalho para ver se ele estava no caminho certo, 

outro, se podia fazer tal coisa, ou se ele podia entregar depois porque teve 

problema no computador... então meu marido falou: “mas não é 

possível!” (...) chega numa forma que você atende, não tem como! Eu 

acho que a gente é UFU não 40, é UFU 24 horas. Você está de manhã, de 

tarde e de noite... quando você chega em casa, e ainda depois. Quando eu 

tinha minhas filhas crianças, depois que elas iam dormir é que eu sentava 

para ler, para preparar aula porque não tinha tempo. Eu as pegava na 

escola as 18 horas, ia para casa e só depois das 23 horas é que ia preparar 

aula até as 2 ou 3 horas da manhã. É uma coisa assim porque o dia não 

dá! É um monte de coisas que a gente tem que fazer. (...) Eu comecei esse 

ano falando: eu não trabalho domingo mais! Porque era domingo e todos 

os dias. Eu falei que domingo eu nem vou entrar no computador. Porque 
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se você entra no computador é um e-mail que você não viu, é uma coisa 

que tem, é um problema... eu falei que domingo não entro mais no 

computador nem para ver e-mail. Eu queria dar a mim esse direito de não 

trabalhar mais domingo. (A2, UFU, 2017, p.5). 

 

 Diante da intensificação evidente do trabalho nas IFES, recorre-se às análises do 

processo de estruturação da educação brasileira, instituída para atender às imperativas 

necessidades do capital, hora representado pelos senhores de terra, hora pela burguesia e, 

posteriormente pelas propriedades produtivas de capital privado advindas do movimento 

de industrialização do país. AZEVEDO (1944), SODRÉ (1984), SAVIANI (2010) e 

PRADO JR (2014) e outros corroboram a tese de um ensino estruturado para e do capital. 

 

2.2 Intensificação do trabalho: quando aceitar é perpetuar o sistema. 

Para que o sistema capitalista seja perpetuado, a intensificação do trabalho torna-se 

fator inerente. O processo de produção exige a adaptação das competências humanas o que 

sugere que a obsolescência do trabalhador torna-se fator de exclusão e eliminação. A 

tentativa de resistência é contornada pelo sistema capitalista com a imposição de um 

controle sociometabólico, como afirma Mézáros (2011), que foge do domínio até mesmo 

do mais rico capitalista, impossibilitando interferências contrárias, seja do trabalhador, seja 

do “emprego remunerado ou fora dele”, uma vez que as mudanças ocorrem pela força da 

estrutura, pelo “incomensurável dinamismo totalizador”. (MÉZÁROS, 2011, p. 97).  

Antes de mais nada é necessário insistir que o capital (...) é, em última 

análise, uma forma incontrolável de controle sóciometabólico. A razão 

principal por que este sistema forçosamente escapa a um significativo 

grau de controle humano é precisamente o fato de ter, ele próprio, surgido 

no curso da história como uma poderosa – na verdade, até o presente, de 

longe a mais poderosa – estrutura “totalizadora” de controle à qual tudo o 

mais, inclusive seres humanos, deve se ajustar, e assim provar sua 

“viabilidade produtiva”, ou perecer, caso não consiga se adaptar. Não se 

pode imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente absorvente – 

e, neste importante sentido, “totalitário” – do que o sistema do capital 

globalmente dominante, que sujeita cegamente aos mesmos imperativos a 

questão da saúde e a do comércio, a educação e a agricultura, a arte e a 

indústria manufatureira, que implacavelmente sobrepõe a tudo seus 

próprios critérios de viabilidade, desde as menores unidades de seu 

“microcosmo” até as mais gigantescas empresas transnacionais, desde as 

mais íntimas relações pessoais aos mais complexos processos de tomada 

de decisão dos vastos monopólios industriais, sempre a favor dos fortes e 

contra os fracos. (MÉZÁROS, 2011, p. 96). 
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Nesse processo de auto controle e subjugação aos mecanismos de estruturação do 

capital, o trabalhador entende como natural a excessiva carga de trabalho, a intensificação 

de sentido ascendente, as responsabilidades exigidas de maneira contundente, os prazos 

exíguos e as pressões incessantes, acreditando que faz parte das suas funções a sobrecarga 

horária, física e emocional. 

 

Não fui contratada para isso mas faz parte! Mas, eu não gosto do serviço 

burocrático, eu acho ruim, eu acho chato, eu evito, eu postergo... mas 

faço para sobreviver, né? Faço as progressões, relatos de processos, mas 

acho que não tem consequência! Nem boa nem ruim. É fazer por fazer! 

(...) Eu não gosto de fazer por fazer! Eu sofro! Mas, faço, me submeto! 

Ah, não vou brigar por causa disso porque não tem nem interlocutor. Não 

tem lugar para interlocução. Don Quixote a gente é em outras situações! 

Mas, nessas? Vamos fazer e pronto. (E2, UFU, 2017. p. 6). 

 

Em seus depoimentos, a totalidade dos docentes entrevistados afirmaram ver como 

natural o fato de trabalharem em suas residências, nos finais de semana e nas férias. A 

carreira docente prevê 45 dias de férias ao ano, sendo distribuídas em 15 dias no meio do 

ano e 30 ao final do ano letivo. Porém, arguidos a respeito dos dias oficiais de descanso 

remunerado, revelaram que tiram, em média, de 10 a 15 dias de férias reais ao ano. Sendo 

que, também, no tempo livre ficam dedicados a prepararem materiais para os próximos 

semestres letivos, atenderem a agendas de alunos com defesas marcadas ou, ainda, 

cumprirem prazos de artigos a serem submetidos e/ou trabalhos publicados em eventos. 

Participam ainda de bancas de defesas e orientam alunos via e-mail, whatsapp, telefone e 

presencialmente, em suas casas. Com o advento de greves, os calendários acadêmicos dos 

cursos de Graduação e de Pós-Graduação tornaram-se desencontrados pois obedecem a 

prazos e programas institucionais diferenciados. Na conjuntura de reposição de aulas, pois 

os docentes são a única categoria que repõe os dias paralisados, quando a Graduação 

encerra um semestre, a Pós está iniciando, sobrepondo calendários, impossibilitando ao 

professor o gozo dos dias de descanso. 

Como apregoa Mézáros (2011) o sistema de controle é colocado nas mãos do 

próprio trabalhador que, ao ajustar-se ao sistema, entende que está cumprindo com suas 

obrigações junto ao processo. Caso não se adapte, será considerado inapto e prejudicial ao 

sistema, ocorrendo um sentimento de culpa e auto cobrança. 
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Já trabalhei muito doente. Com dor de cabeça por ter ficado preparando 

aula até as 3 da manhã, 2 da manhã e vir dar uma aula ás 8 da manhã. 

Algumas vezes você acorda com dor de cabeça, com dor na coluna 

porque eu já tenho problema. Cansaço físico... eu brincava que eu gosto 

tanto do que faço que não ligo, não! Eu gosto! Muitas vezes eu tomava 

remédio, saía com dor de cabeça, a dor passava e estava tudo bem. (A2, 

UFU, 2017, p. 12). 

 

A docente a seguir relata sua preocupação com a responsabilidade assumida, 

demonstrando a pressão e a auto cobrança imposta pelo sistema de auto controle. 

 

40 horas... de jeito nenhum! (risos) Ás vezes eu falo: gente eu queria ser 

um trabalhador de fábrica só hoje! Bater o cartão as 5 horas e só na 

segunda feira lembrar que existe trabalho. Mas eu não consigo, é difícil, 

não tem jeito. Por mais que eu tenha determinado para mim que final de 

semana eu não trabalho, mas não tem jeito. No final de semana, duas ou 

três horas no final de semana... pelo menos dois finais de semana por mês 

eu acabo trabalhando. Não tem como! Eu já reduzi bastante! Mas esses 

finais de semana são assim. O último relatório deu 56 horas semanais 

trabalhadas. Em média é isso... em torno de 50, 60 (horas semanais). 

Estou, todo semestre, com duas disciplinas novas no Doutorado. Nesse 

semestre estou com duas. Aí é quase que aprender as coisas, né? São 

disciplinas que eu nunca dei, entra na área da epistemologia... então, por 

mais que eu tenha trazido a ajuda de um professor que é especialista... é 

um professor que eu estou trazendo de fora, e ainda tem a briga para 

conseguir dinheiro para ele vir aqui e trabalhar a disciplina comigo. Mas 

não tem jeito, eu estou envolvida diretamente com isso. A 

responsabilidade é minha. (C3, UFU, 2017, p. 5). 

 

Da pressão constante sobre o docente, advinda dos processos de qualificação, 

carreira, geração de resultados, do convívio com discentes que apresentam os mais 

variados níveis de cognição e desafios pessoais, a constante submissão às políticas públicas 

de ensino que privilegiam a burocracia e, principalmente, da carga de trabalho excessiva e 

sem reconhecimento ou recompensas sociais, advém um significativo impacto na vida dos 

trabalhadores da educação. As metas produtivistas implementadas pelas agências de 

fomento à pesquisa no Brasil, refletem as práticas voltadas para a sustentação dos modos 

de produção e para a sofisticação dos padrões capitalistas. 

No movimento de mundialização do capital o trabalho improdutivo se revelou 

gerador das inovações tecnológicas e metodológicas tanto para as relações de trabalho, 

para o modo de produção como nos produtos a serem consumidos ávida e celeradamente. 

Antunes e Alves (2004, p. 337) afirmam que novos modos de produção são gerados a 

partir da otimização dos processos, das tecnologias, os novos conceitos de eficiência.  
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A Universidade como espaço de ciências e de formação de pessoas para as 

profissões e atividades produtivas está intimamente relacionada com as mudanças e 

tendências mundiais e regionais. O trabalho do professor pesquisador em ciência e 

tecnologia para o desenvolvimento das forças produtivas do capital torna-se fator de 

acirramento das contradições na própria atividade universitária. Mediante essa política 

produtivista Silva Jr e Sguissardi (2013) demonstram como a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) se reorganizou implantando um 

novo sistema de avaliação do ensino superior.  

 

(...) submetendo o professor-pesquisador a uma série de novas exigências, 

destacando-se a redução do tempo de pesquisa, a obrigatoriedade de se 

produzir e publicar uma média anual de artigos científicos em periódicos 

de renome classificados por essa agência, bem como, dar aulas na pós-

graduação e graduação, ter pesquisas financiadas por agências de 

fomento de prestígio acadêmico e prestar assessorias e consultorias 

científicas, consolidando desta maneira o que os autores denominaram de 

produtivismo acadêmico, um reordenamento dessa agência com a 

finalidade de reorganizar todo o sistema de avaliação do ensino superior, 

fenômeno gestado pela burocracia estatal e que, atualmente, é um dos 

pilares centrais da nova cultura universitária, com mediação da Capes e 

do Centro Nacional de Pesquisas (CNPq). (SILVA JR e SGUISSARDI, 

2013, p. 128) 

 

A vivência da docente a seguir relata bem esse cenário desumano e quantitativo que 

se tornou a pesquisa científica, em detrimento de prazos, classificações, rankings de 

publicações e o próprio sistema institucional de pressão e cobrança dos pares.  

 

Fico exaurida! Puxar essa energia de você, o tempo todo estar refletindo... 

eu sinto um cansaço... me esgota! O prazo para você publicar... porque 

você tem que terminar e tem que mandar o resumo, o artigo até tal dia 

porque você tem que entrar... aquilo lá te deixa até duas, três horas da 

manhã. A produtividade é uma pressão muito grande! Acho que agora 

ficou uma coisa mais pesada! Quando entrei não era tão exigida. Por isso 

eu sofro hoje... minha progressão foi ficando para trás porque não tinha 

tempo de fazer. Me prejudiquei! Se eu tivesse feito essas minhas 

progressões hoje eu seria já Titular, ne? De um tempo para cá a cobrança, 

a exigência é feita pelo colega, principalmente pelo colega... os colegas 

hoje, os professores, eles também te olham assim, de lado, dizem “eu 

publiquei tanto, eu fiz isso! Se você quer alguma coisa, o que você fez? 

Quanto você publicou? Na realidade o que você produziu para ter isso?” 

Eu acho que há uma cobrança para tudo o que você faz aqui dentro da 

Universidade. Eu era do Comitê Cientifico interno e a gente percebe que, 

cada vez mais, as regras estão mais exigentes. Para você conseguir uma 

bolsa, um bolsista, um aluno para poder trabalhar é só soma... são sempre 
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somas... são sempre pontos, é quantitativo! Tem um quantitativo que não 

leva em conta o qualitativo. Não conta se você foi muito bem avaliada 

pelo aluno da graduação... Você pode ser uma pessoa totalmente olhando 

o próprio umbigo, você vai ser muito melhor avaliada do que aquele 

professor que está preocupado com a avaliação do conjunto. Eu acho que 

hoje a sociedade é assim, né? Aquele professor que está olhando para ele 

só, que está produzindo horrores para si, ele é muito melhor avaliado 

dentro dos critérios colocados pelas Instituições, entre aspas, pelos 

colegas! É assim que você está sendo julgada, né? O tempo todo é isso! 

Quantidade... pressão muito grande! (A2, UFU, 2017, p.14). 

 

O saber científico e a atividade de educar, apesar da tão apregoada autonomia e do 

seu caráter de resistência aos processos de alienação, adere aos objetivos estabelecidos 

pelo capital. Ao submeter-se ao produtivismo, o trabalho docente sucumbe à tarefas 

objetivadas com interesse pelo produto e pela quantidade de produtos. A qualidade das 

atividades docentes passa a ser secundária ou mesmo, irrelevante. 

 

Quer ver uma coisa que eu estava discutindo recentemente e que é 

impressionante? Lá no nosso plano de trabalho não tem estudo! Eu fiquei 

louco com isso! Por que? Como um professor não estuda? A nossa 

profissão, teoricamente, é estudar e ensinar! A essência do professor é 

buscar o conhecimento. Parece que a gente estudou em algum momento e 

nunca mais vai precisar estudar! Parece ser essa a ideia que se passa para 

a gente. Eu estudo! Eu estudo constantemente. Mas, como eu vou estudar 

sendo que lá no meu Plano de Trabalho não é contemplado esse tempo de 

estudo? Provavelmente, se eu levar em consideração o meu tempo de 

estudo, eu estouro todos os tempos da minha vida pessoal. Todos! Porque 

eu estudo, pelo menos, no mínimo, no mínimo, uma hora por dia! Para 

que eu vou fazer um monte de artigos? (...) isso não me incentiva! “Ah, 

eu vou sentar no computador e fazer um monte de artigos que não me 

desafiam, não me dizem nada”. Isso eu não faço! Aí eu vou ficar sem a 

bolsa para alunos, provavelmente um bom tempo, porque eu não vou ter a 

quantidade que outros professores aceitam fazer, e eles conseguem ter lá 

vários artigos. Aí eles conseguem essa bolsa, facilitando a vida deles, 

para eles terem mais artigos ainda. Sei lá, eu não entro nesse esquema! 

Não vou dizer que sinto uma frustração grande, porque eu me adapto a 

isso. Eu ficaria frustrado se eu tivesse que fazer esse esquema. Aí sim! Se 

eu dissesse para mim “você vai ter que produzir coisa ruim”. Aí eu ficaria 

frustrado! (...) é frustrante por um lado mas não é tão decepcionante. Eu 

consigo lidar com isso mas penso que poderia ser muito melhor. (F1, 

UFU, 2017, p 4) 

 

3.2 Quando o sistema corrompe até o pijama. 

O pijama, símbolo do descanso num mundo moldado por padrões estéticos onde o 

que se veste representa o que se é, pode ter perdido seu significado. Sem aprofundar nas 
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questões relacionadas ao vestuário
215

 de uma sociedade de consumo, onde a roupa 

representa os valores e as trocas, o pijama seja de uso feminino ou masculino, foi subtraído 

do seu mais íntimo direito de oferecer conforto físico e psíquico para a pessoa humana.  

A captura de sua essência impede o ser humano de interpretar-se como sujeito da 

história. A expropriação do pensamento e das ideias, dos desejos e das perspectivas da vida 

em sociedade são fatores que remetem o docente de abrir mão do seu pijama “conforto e 

descanso” para ressignifica-lo como pijama “de trabalho”.  

Silva Jr. e Lucena (2014, p 452) analisam as referências humanas sobre a própria 

existência, no sentido do tempo, dizendo que os sonhos, desejos e objetivos são um desafio 

da construção cultural de base materialista uma vez que essa nos rouba as individualidades. 

 

Ficamos estáticos diante de tanta heterogeneidade, fragmentação e uma 

beleza artificial perfeita, provavelmente o que nos impede alcançar a 

compreensão imediata dos fenômenos que vemos, por meio do 

estabelecimento dos nexos existentes entre eles. Perplexos, apenas 

admiramos a ausência aparente da dimensão humana e, por conseguinte, 

da racionalidade dos processos de reprodução social. A heterogeneidade, 

a fragmentação, o tempo frenético do cotidiano impedem em geral a 

consciência dos tempos que o ser humano incorpora e objetiva, e produz 

a si e a própria espécie. A ausência desta autoconsciência da incorporação 

dos diferentes tempos coexistentes – a cultura – produz um 

estranhamento do que o ser humano faz, do mundo em que vive – uma 

epifania para ele – e, especialmente, estranha a si mesmo e sofre diante 

do sentido que não alcança nas suas atividades humanas. (SILVA JR. e 

LUCENA, 2014, p 452). 

 

 Na construção do mundo objetivo, utilizando seus recursos naturais (braços, pernas, 

mãos e mente) o homem modifica a natureza externa e, ao mesmo tempo é modificado por 

ela. (MARX, 2011, p. 211). Lukács (1981) reafirma tal proposição onde os atos de 

consciência e a separação consciente entre sujeito e objeto são “a base para o modo de 

existência especificamente humano”. O filósofo reitera as categorias centrais de Marx 

                                                             
215 Para o aprofundar nas questões simbólicas e históricas sobre o vestuário como forma de reificação dos 

valores sociais, indica-se a obra Stallybrass, Peter. O casaco de Marx: roupas, memória, dor. Tradução de 

Tomaz Tadeu. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. Escreve ele: “Em uma economia da roupa, 

entretanto, as coisas adquirem uma vida própria, isto é, somos pagos não na moeda neutra do dinheiro mas 

em material que é ricamente absorvente de significado simbólico e no qual as memórias e as relações sociais 

são literalmente corporificadas. Numa economia capitalista, numa economia de roupas novas, a vida dos 

têxteis adquire uma existência fantasma, adquirindo importância ou subindo à consciência apenas em 

momentos de crise. (STALLYBRASS, 2008, p.15). 
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“cujo trabalho alienado vai subtrair do ser justamente sua vida genérica, reduzindo-o a 

mero jogo de egoísmos” (MARX, 2010, p. 85; LUKÁCS, 1981, p. 10). 

 Dejours (20014) em estudos sobre a psicodinâmica do trabalho contribui para o 

entendimento da subtração genérica do ser alegando que o ato de trabalhar é algo objetivo 

que implica “gestos, saber-fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, 

a capacidade de refletir, de interpretar e de reagir às situações, é o poder de sentir, de 

pensar e de inventar...”. Exige o engajamento da personalidade, da aceitação dos riscos e 

da submissão da vontade. Assim, o trabalhador permanece sob constante pressão material e 

social, corrompido em sua capacidade de pertencer e de sentir. (DEJOURS, 2004, p 28).  

 A vida submissa está vazia de significados da essência humana. Para o docente a 

seguir a eliminação dos espaços genéricos foi a forma como se adaptou ao trabalho. 

 

Eu não tenho nada... trabalho muito em casa... então eu saio, tomo um 

café, saio e faço um lanche... Lá em casa eu não tenho comida! Lá em 

casa tem na geladeira suco, refrigerante, um iogurte e leite. Não faço café 

em casa... não tem cafeteira, não tem café, não tem açúcar, não tem arroz, 

não tem feijão, não tem nada. Mas o cafezinho, em qualquer posto de 

gasolina me satisfaz... Fico trabalhando em casa. (P1, UFU, 2017, p.9). 

 

Já a docente A3 eliminou o espaço social de sua vida, mantendo apenas os espaços 

onde pode trabalhar e não conviver. Não foi por coincidência que, ambos, tanto P1 como 

A3 não estabeleceram vínculos afetivos com parceiros, nem tiveram filhos ou dependentes.   

 

Como não sou de Uberlândia, um dia me perguntaram assim: “Uberlândia 

é muito grande?” E eu respondi: é pequenininha... tem minha casa e a 

UFU. (A3, UFU, 2017. p 13) 
 

3 Procedimentos Metodológicos 

 Esses relatos são recortes de dados de pesquisa que fundamentam a tese de 

doutorado da primeira autora, orientanda do segundo autor. Foram colhidos em entrevistas 

presenciais de profundidade. A metodologia obedece à pesquisa exploratória qualitativa 

com análise de conteúdo. Os participantes da pesquisa são docentes da Universidade 

Federal de Uberlândia, dos Campi Santa Mônica e Umuarama. Nesse artigo foram 

selecionados de forma aleatória, relatos de 8 (oito) participantes, do total de 20 (vinte). O 

critério de escolha para esse artigo foi o trabalho excedente, em casa, de madrugadas, em 

suas férias e nos finais de semana. A seleção dos relatos foi aleatória devido ao fato de que 
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todos os 20 participantes da pesquisa original apresentarem essas características, ou seja, se 

submetem à uma carga excedente às 40 horas semanais estabelecidas no regime de 

trabalho docente. Os participantes atuam nas áreas de conhecimento das Ciências Humanas 

e Ciências Sociais Aplicadas com, no mínimo, 10 anos de vínculo com a instituição.  

 

4 Conclusões ou Considerações Finais 

 A respeito do “sentir-se livre e ativo” para o trabalhador, considerando que, como 

ser genérico ele só se sente humano fora do trabalho, exercendo suas atividades genéricas 

como comer, dormir, beber e procriar e, quando muito, nos cuidados com sua casa, seus 

“adornos” e no seu grupo primário de pertencimento (MARX 2010), pode-se constatar que, 

no caso dos docentes entrevistados, nem essa dimensão foi poupada.  

 O homem estranhado está alienado da natureza, dissociado daquilo que ele faz parte 

estando alienado de si mesmo, sem se pertencer, busca realização em seu trabalho embora 

não se reconheça naquilo que faz.  O processo de individualização o faz estranho em 

relação aos outros, incapacitado de reconhecer-se como um igual.  

 

Igualmente, quando o trabalho estranhado reduz a autoatividade, a 

atividade livre, a um meio, ele faz da vida genérica do homem um meio 

de sua existência física. A consciência que o homem tem do seu gênero, 

se transforma, portanto, mediante o estranhamento, de forma que a vida 

genérica se torna para ele um meio. O trabalho estranhado faz, por 

conseguinte: 3) do ser genérico do homem, tanto da natureza quando da 

faculdade genérica espiritual dele, um ser estranho a ele, um meio da sua 

existência individual. Estranha do homem o seu próprio corpo, assim com 

a natureza fora dele, tal como a sua essência espiritual, a sua essência 

humana. 4) uma consequência imediata disso, de o homem estar 

estranhado do produto de seu trabalho, de sua atividade vital e de seu ser 

genérico é o estranhamento do homem pelo próprio homem. (MARX, 

2010, p. 85).  

 

 Ao se colocar a questão do trabalho de docente do ensino superior da UFU, 

vinculados a Unidades Acadêmicas das Áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências 

Humanas, em atividades há mais de 10 anos em cursos de Graduação e Pós-Graduação, 

exercendo atividades de ensino, pesquisa, extensão e cargos administrativos, pode-se 

concluir que a captura do tempo livre, do direito ao descanso e do domínio dos espaços 

genéricos em que deveriam se reconhece, se preservar e se realizar como ser humano, é um 

fato constatado. Os participantes da pesquisa se reconhecem como trabalhadores de 

pijama.  
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A PROFISSIONALIZAÇÃO DA DOCÊNCIA NOS CURSOS DE LICENCIATURA 

NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) 

 

Noádia Munhoz Pereira
216

; Fabiane Santana Previtali
217

 

 

INTRODUÇÃO: 

         A pesquisa traçou inúmeras possibilidades teórico-conceituais e questionamentos 

sobre a gestão do trabalho docente em tempos de transição política, momento esse, em que 

o contexto das políticas educacionais amparou as argumentações dos questionamentos da 

gestão político-pedagógica dos departamentos e dos grupos de pesquisa que se mostraram 

abertos para o diálogo no contexto dos cursos de licenciatura da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU). 

        Assim, nos debruçamos sobre o papel do Estado
218

, enquanto provedor da 

manutenção de programas educacionais formulados e reformulados e encontramos 

respostas para a busca incessante de renovação da política atual do ensino superior em suas 

contradições relativamente ajustadas ao sentido de uma vida social dependente, isolada e 

incivilizada. 

Se falarmos de um processo civilizador em cujo decorrer os moribundos e a morte 

são resolutamente banidos para os bastidores da vida social e cercados por 

sentimentos relativamente rígidos, devemos qualificar a afirmação acrescentando 

que as experiências das duas grandes guerras europeias, e talvez ainda mais a dos 

campos de concentração, mostram a fragilidade da consciência que proíbe matar e 

por isso, insiste na segregação dos moribundos e dos mortos, tanto quanto 

possível, da vida social normal. Os mecanismos de auto coerção envolvidos na 

repressão da morte em nossas sociedades claramente se desintegram de modo 

relativamente rápido quando o mecanismo externo de coerção imposta pelo Estado 

ou por seitas ou grupos de combate, fundado em doutrinas e crenças coletivas 

respeitadas, muda violentamente de rota e ordena matar outras pessoas. Nas duas 

guerras mundiais, a sensibilidade em relação a matar, em relação aos moribundos e 

                                                             
216 Doutoranda em Educação, Mestre em Educação, Pedagoga desde o ano de (2004) pela Universidade 

Federal de Uberlândia (FACED/PPGED/UFU), membro do grupo de pesquisa em Trabalho, Sociedade e 

Educação (GPTES), membro da Associação Nacional de Política e Administração da Educação desde (2003) 

(ANPAE).  
217 Pós Doutora em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa (UNL), Doutora em Ciências 

Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), professora titular e chefe de departamento na 

Universidade Federal de Uberlândia (INCIS/UFU). 
218 Costuma-se dizer que o homem é um ser social, pois vive em sociedade e recebe suas influências culturais 

específicas, mas esse mesmo mundo dos homens, é o Estado, a sociedade. Ver: Marx, Karl (2002). A questão 

Judaica. Acesse em: www.centauroeditora.com.br 
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à morte se evaporou rapidamente para a maioria das pessoas. (ELIAS
219

, 2001, 

p.60 grifos nossos). 

 

              Nessa mesma direção, também em Sygmunt Baumam (2000) podemos traduzir 

que a estrutura social dirigida por mecanismos externos de imposição estatal abala as 

estruturas institucionais acadêmicas, as universidades públicas em específico os 

departamentos, em momento de transição de gestores e/ou de mudança no quadro de 

pessoal. Então, a tradução do autor consistiu na busca pela política nos espaços públicos 

sem interferir no perfil que cada gestor do ensino imprimiu em suas respostas que serão 

aqui explicitadas em oito momentos. Cada momento foi gravado e registrado através de 

entrevista e após transformado/computado em material de pesquisa empírica.  

            No instrumental da pesquisa constam oito breves questões que abordam a 

necessidade de nenhuma identificação por nome, mas sim a identificação do tempo de 

serviço na instituição, assim como, da sua trajetória acadêmico-pedagógica em seus 

planejamentos de gestão, concepção de trabalho e avaliação da equipe de trabalho.  

            Segundo Baumam
220

 (2000) nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar 

pode esperar encontrar respostas para problemas que a afligem, assim, o autor investiga a 

relação entre a estrutura do mundo atual e a maneira como nele vivemos. Nossa 

apropriação teórica consiste em acreditar nessa máxima com a forte convicção de que todo 

o medo que nos aflige advém da sociedade capitalista e seus malefícios na subjetividade da 

raça humana. 

O PERFIL DO GESTOR NAS LICENCIATURAS 

        A profissão professor e a gestão do trabalho docente são duas questões de pesquisa 

que foram conceituadas separadamente. Em primeiro lugar a profissão professor no 

contexto brasileiro vem carregada por incertezas neste século e organizar o trabalho do 

professor no contexto atual tem sido o objetivo mais importante para trazer para a 

problematização dessas linhas a seguir. 

                                                             
219 O texto principal deste livro foi publicado pela primeira vez em alemão em 1982. “Envelhecer e morrer” é 

uma versão revista de uma conferencia apresentadas em um congresso médico em Bad Salzufen em outubro 

de 1983. 
220

 Sociólogo polonês iniciou a sua carreira na Universidade de Varsóvia, onde ocupou a cátedra de 

Sociologia Geral. No Brasil Baumam têm 12 livros pulicados pela Editora Zahar, dentre os quais se 

destacam: Amor Líquido, Modernidade Líquida, Identidade, Vidas Desperdiçadas, Vida Líquida, 

Comunidade, Em busca da política, Europa, Globalização: as consequências humanas, O mal-estar da pós-

modernidade, Modernidade e ambivalência, Modernidade e holocausto. 



900 
 

       Todavia essas incertezas foram nomeadas em razão da ação política em constante 

mutação, assim, assumimos os riscos da modernidade e caracterizamos em todos os 

momentos como dificuldades a serem enfrentadas. Munimo-nos nessa pesquisa com 

argumentos que substanciaram teoricamente para não cairmos nas armadilhas do 

conformismo e do pragmatismo da inteligência quando da organização do planejamento 

pedagógico em cada departamento. Sendo assim, temos que: 

A arte da política, se for democrática , é a arte de desmontar os limites à liberdade 

dos cidadãos; mas é também a arte da autolimitação: a de libertar os indivíduos 

para capacitá-los a traçar, individualmente e coletivamente, seus próprios limites 

individuais e coletivos. Esta segunda característica foi praticamente perdida. Todos 

os limites estão fora dos limites. (BAUMAM, 2000, p.12) 

 

        O pragmatismo da inteligência a que nos referimos quando se distancia da ação 

democrática na gestão e na organização do trabalho pedagógico traz inúmeros percalços 

para o desenvolvimento do planejamento do ensino. A ação do gestor do ensino precisa 

necessariamente ser em prol da gestão democrática, como fim último e primeiro. O traço 

do planejamento em grupo e coletivo necessita ser o alvo e o objetivo principal do gestor 

do ensino, a ação em grupo, a ação coletiva, respalda o trabalho do professor em sala de 

aula e também do gestor do ensino, o que por sua vez, traz para o coordenador do ensino 

nos cursos de licenciaturas maior visibilidade e melhores créditos na superação das 

limitações de sua área de pesquisa e de desenvolvimento científico. 

        A capacidade da liberdade dos professores envolvidos com o processo de ensino e 

aprendizagem necessita da motivação inicial dos gestores do ensino, esses coordenadores 

de curso, movidos pela concepção da gestão democrática imprimem a identidade do seu 

curso de licenciatura e trazem para a área de pesquisa o desenvolvimento adequado em 

determinado tempo. Vejamos o que os coordenadores nos cursos de licenciatura em 

Pedagogia, Letras, História, Geografia, Ciências Sociais, Filosofia, Artes Visuais, Música, 

Matemática, Física, Química, Ciências Biológicas, Educação Física, nos disseram sobre a 

sua concepção de gestão e organização do trabalho docente em seus departamentos nos 

últimos cinco anos. De modo que o instrumental da pesquisa foi disponibilizado para cada 

departamento, no entanto, nem todos os coordenadores estiveram presentes ou com o 

tempo disponível para receber a entrevista de maneira satisfatória, o trabalho foi 

desenvolvido com aqueles que realmente sentiram-se à vontade pra passar as informações. 

Observemos os apontamentos na figura a seguir: 
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Figura 1: Qual a sua carga horária de trabalho e/ou tempo de serviço como gestor do 

ensino? 

 

Fonte: Instrumental de pesquisa (questão 1 e 2) 

         Quando da abordagem em entrevista de cada professor dos cursos de licenciatura na 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), identificamos que muitos professores gestores 

confundiam o tempo de serviço na instituição com a idade em que estão no cargo de gestor 

do ensino. Por isso essa pergunta foi aglutinada no questionário em duas questões em uma, 

pois demonstra que muitos gestores estão no cargo de gestão há mais de 4 (quatro) anos, o 

que evidencia traços de gestão compatíveis com a trajetória do tempo de serviço em sala de 

aula. Muitos entrevistados demonstraram dificuldades em explicitar a conciliação do 

tempo da docência com o tempo na coordenação do departamento, pois as atividades de 

gestão requerem muito tempo na organização de reuniões dentro e fora do departamento o 

que inclui muito excesso de protocolos e atividades de escrituração. Os coordenadores em 

sua maioria, 80 % deles, estão na instituição há mais de 20 anos no cumprimento de 40 

horas/ semanais de trabalho em dedicação exclusiva, a não serem aqueles entrevistados nos 

cursos de licenciatura dos cursos em Campus Avançados, como por exemplo, os 

professores lotados na Faculdade de Ciências Integradas do Pontal/ Campus Pontal/UFU, 

pois ainda há a existência de professores que assumem o cargo de gestão prematuramente, 

logo após o estágio probatório na docência, o que por sua vez, relataram que tais situações 

têm gerado grande sensação de desamparo e insegurança. A pesquisa problematizou 

necessariamente esses fatos e publicizou com a melhor coerência possível as dificuldades 
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enfrentadas por esses gestores num momento oportuno de troca de ideias e experiências 

sobre as concepções de gestão de cada um em suas especificidades. Em seguida, 

conduzimos o diálogo para a concepção do conceito de gestão trazendo um leque de 

opções e alternativas na questão.  

Figura 2: Como você se vê na sua gestão e organização do ensino? 

 

Fonte: Instrumental de pesquisa 

           Os professores gestores do ensino em sua maioria acreditam serem dinâmicos e 

empreendedores, mais de 50 % dos respondentes se veem como dinâmicos, 

empreendedores e comunicativos, a outra metade dos respondentes se vê exercendo a 

função de gestão de maneira: autoconfiante, competitivos, assertivos, convincentes, 

inovadores e iniciadores. O empreendedorismo possui a composição de alguns adjetivos 

tácitos para a condução de uma gestão concebida por métodos inspirados pela teoria 

clássica de administração, a qual coloca na moldura os adjetivos que haveria de ser 

perseguidos por cada gestor. O modelo de gestão da instituição universitária a que o gestor 

esteve inserido interfere na visão que ele traz para si sobre o que pode ser na sua gestão. A 

reflexão desse questionamento para a pesquisa possibilitou inferir que o dinamismo do 

gestor aponta possibilidades para a implementação de mudanças quando o ambiente 

organizacional está submerso por estruturas rígidas e padronizadas, o que denota a 

possibilidade desse gestor tender a ser mais flexível perante o processo de tomada de 

decisão associado às mudanças na instituição em questão. 
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         Em a construção social da ambivalência, temos a explicação caricatural do horror da 

indeterminação muito propenso nesse perfil de gestão acolhidos nos depoimentos, que 

pode ser compreendido em grande parte na literatura pós-moderna mediante a descrição do 

fenômeno da estranheza que não pode ser confundido com a possibilidade do alcance da 

certeza comportamental. Vejamos: 

O pecado irredimível do estranho é, portanto, a incompatibilidade entre a sua 

presença e outras presenças, fundamental para a ordem do mundo – o seu assalto 

simultâneo a várias oposições instrumentais cruciais ao esforço incessante de 

ordenação. É este pecado que através de toda a história moderna redunda na 

constituição do estranho como portador e corporificação da incongruência; com 

efeito, o estranho é uma pessoa afligida pela incurável doença da incongruência 

múltipla. O estranho é, por essa razão, a perdição da modernidade. Ele pode bem 

servir como exemplo arquetípico do visqueux [viscoso, repulsivo] de Sartre ou do 

slimy [pegajoso, repugnante] de Mary Douglas – uma entidade inerradicavelmente 

ambivalente, sentada em cima de um muro fortificado (ou melhor, uma substância 

derramada sobre ele que o torna escorregadio de ambos os lados), turvando uma 

linha de fronteira vital à construção de uma ordem social específica ou de um modo 

de vida específico. (BAUMAM, 1999, p.70) 

 

             Considerando a inserção brusca dos efeitos do capitalismo na ação do poder 

estatal, as políticas educacionais impressas por cada gestor do ensino acabam por 

personificar certa autoridade pedagógica no planejamento de ensino. O estranho é a pessoa 

tornando-se consequência proposital da busca incessante pela ordem e o progresso de uma 

sociedade em posição contraditória aos ditames governamentais, ou seja, uma sociedade 

em situação de conflito. (BOURDIEU & PASSERON 2014, p. 90) 

Por não se adotar como princípio de explicação o sistema de relações entre a 

estrutura das relações de classe e o sistema de ensino, fica-se condenado às opções 

ideológicas subentendidas pelas escolhas científicas mais neutras na aparência: é 

assim que alguns podem reduzir as desigualdades escolares a desigualdades sociais 

definidas, abstraindo-se a forma específica de que elas se revestem na lógica do 

sistema de ensino enquanto que outros tendem a tratar a Escola como um império 

dentro dum império seja que, como os docimólogos, reduzam o problema da 

igualdade ante o exame ao da normalização da distribuição das notas ou da 

equalização de sua variança, seja que, como certos psicólogos sociais, identifiquem 

a “democratização” do ensino com a “democratização” da relação pedagógica, seja 

enfim que como tantos críticos prematuros reduzam a função conservadora da 

universidade ao conservadorismo dos universitários (BOURDIEU & PASSERON 

2014, p. 189 grifos nossos) 

 
 

            Com efeito, essa lógica conservadora do sistema de ensino explica completamente 

a tendência do trabalho do gestor do ensino segundo a perspectiva da eliminação de uma 

oposição ou de um desperdício de autoridade automático dependente daquele que exerce o 
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poder da decisão geral. A dinâmica de o empreendedorismo tenda negar a neutralidade da 

ação política desse gestor do ensino, no entanto, as estruturas institucionais ao manter o 

conservadorismo revestem-se de uma lógica contrária ao que foi planejado, esse foi o 

dilema trazido por alguns entrevistados na pesquisa. 

           Sendo assim, na figura 3 (três) acolhemos em sua maioria aqueles professores 

pesquisadores na função de gestão com no mínimo 2 (dois) anos de exercício,  seis dos 

respondentes tinham assumido o cargo de coordenação em alguns meses após a minha 

chegada no referido departamento, como por exemplo, o coordenador do Curso de 

Licenciatura em Educação Física, Música, Artes Visuais e Matemática. 

Figura 3: Há quantos anos você exerce a função de gestão nesse departamento? 

 

Fonte: Instrumental de pesquisa 

            Logo em seguida, nas figuras 4 (quatro) e 5 (cinco) passamos para o 

aprofundamento de questões que levassem a reflexão sobre o comportamento que pode ser 

assumido pelo gestor com o objetivo do alcance de uma gestão mais democrática e que 

favorecesse a diminuição de conflitos interpessoais na gestão pedagógica. Assim, as oito 

questões foram distribuídas em dois blocos temáticos. No primeiro bloco avançamos em 

qual seria o plano de gestão, a concepção de gestão em si, ou seja, a opinião pessoal de 

cada um, para depois no segundo bloco aprofundarmos em estratégias de gestão que 

poderiam ser assumidas como sugestões para o bom andamento do planejamento do ensino 

de acordo om a personalidade de cada gestor, de modo, a enfatizar a interferência de sua 
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subjetividade nas ações de planejamento, gestão e processo de tomada de decisão. Os 

dados apontam a seguinte preeminência. 

Figura 4: Quais foram suas contribuições para a gestão na universidade? 

 

Fonte: Instrumental de pesquisa (questão 5) 

Figura 5: Qual o seu ambiente de trabalho preferido? 

 

Fonte: Instrumental de pesquisa (questão 6) 

         Quando interrogados sobre como concebem as contribuições na gestão da 

universidade 60% dos gestores, coordenadores dos cursos de licenciatura responderam em 

sua maioria a letra a) dizendo que preferem encarar os desafios com naturalidade e 
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determinação e 20 % entendem que as contribuições na gestão compreendem a quebra de 

paradigmas com facilidade enquanto o maior legado deixado no seu trabalho enquanto 

gestor do ensino em seu departamento, por fim, obtemos a ocorrência de 10 % de gestores 

na assertiva de que é preciso para contribuir por pressão para que as coisas aconteçam e se 

realizam da melhor maneira possível em seu departamento. 

         Em específico sobre o clima organizacional, obtivemos a porcentagem de 50 % dos 

professores coordenadores de curso, isto é, gestores do ensino, preferem um ambiente de 

trabalho mais flexível e desafiador, seguindo de 30% respectivamente, um ambiente de 

trabalho desburocratizado e ágil, e por último com a ocorrência de 10% das opiniões, 

temos a opção de trabalho em ambiente com pessoas competentes, que recompense riscos 

assumidos, que valorize suas ideias e que encoraje a autonomia.   

        Os dados nos permite refletir sobre as possibilidades da prova objetiva e racional da 

concepção de gestão, a qual, a teoria da vida social contemporânea é mediada pelas 

estruturas da vida social acadêmica. Assim, a complexidade da experiência na gestão é 

simples e extemporal para aquele que a exerce. Nessa metodologia qualitativa, predomina 

a abordagem materialista da pesquisa, respeitando a trajetória histórica de cada experiência 

discursiva que acolhemos em nossos dados até então explicitados numericamente. 

As teorias tendem a ser recipientes claros e bem talhados feitos para receber os 

conteúdos limosos e lamacentos da experiência. Mas, para conservá-los aí, suas 

paredes precisam ser duras; tendem também a ser opacas. É difícil ver os conteúdos 

da experiência através das paredes da teoria. Muitas vezes se tem de furar as 

paredes – ‘desconstruí-las” , “decompô-las” – para ver o que elas escondem. 

(BAUMAN, 1998, p.106) 

  

          Em síntese, os conteúdos apontados pela pesquisa compõem uma simples moldura 

da desinstitucionalização da pós-modernidade antes considerada evidente e hoje 

considerada questionável devido às transformações na concepção de gestão e 

paulatinamente no processo de tomada de decisão desses gestores. Em vez disso, estiverem 

cientes de que para conduzir a gestão algumas características foram analisadas na 

entrevista concedida como prioridades de ação a serem desenvolvidas. A seguir as figuras 

6 (seis) e 7 (sete) esclarecem a precisão do diálogo e a condução dos mesmos. Vejamos: 

  

Figura 6: Para conduzir com eficácia a gestão é preciso? 
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Fonte: Instrumental de pesquisa (questão 7) 

Figura 7: Para o bom desenvolvimento pessoal é preciso? 

 

Fonte: Instrumental de pesquisa (questão 8) 

             Ao inserir o questionamento para as práticas gestoriais caracterizamos em tópicos 

as questões, e obtivemos com a clareza necessária que para haver eficácia na gestão do 

ensino é preciso em primeira instância aprender a reconhecer, validar e utilizar as 

contribuições alheias e após expressar-se de forma menos intensa e áspera, fazendo uso 

amplo de sua capacidade de comunicação com os professores do seu departamento, de 

maneira, a conduzir a gestão do trabalho docente com maior coerência e coesão interna 
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seja nos momentos de reuniões ou fora delas, em momentos de convivência em sala de 

aula e em lugares dedicados aos espaços de eventos e seminários científicos. Por último, os 

gráficos apontaram que 40% dos gestores do ensino têm incentivado as relações pessoais 

para o bom desenvolvimento do trabalho, 30% acreditam que é preciso demonstrar 

reconhecimento pelo trabalho quando bem feito, 20% deles permitem o aprendizado de 

novas atividades para aprimorar o que já se sabe e 10% aceitam a independência e 

flexibilidade com próximo acompanhamento do que está sendo feito pelos professores de 

seu departamento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

             A gestão do trabalho docente aqui proclamada reconhece, todavia que a 

emancipação política dos trabalhadores necessita se voltar para o reconhecimento da livre 

personalidade humana, Karl Marx (2002) encontrou o seu reconhecimento clássico nos 

chamados direitos gerais do homem, ele expôs ao senhor Bauer nos idos de 1840, 

observando a sua política liberal conservadora nos “Deutsch-Franzö-sische Annalen”, que 

esta livre personalidade humana e seu reconhecimento do indivíduo egoísta, burguês e do 

movimento desenfreado dos elementos materiais da burguesia atual levam a busca do 

incessante lucro. Nesse sentido a concessão de direitos humanos é bem ilustrada segundo o 

ponto de visa marxista de modo a reconhecer que esses direitos precisam ser inatos ao 

homem e não adquiridos mediante negociação. 

           

Assim como o Estado antigo tinha por fundamento natural a escravidão, o Estado 

moderno tem como base natural da sociedade burguesa e o homem da sociedade 

burguesa, isso é, o homem independente, ligado ao homem somente pelo vínculo 

do interesse particular e da necessidade  natural inconsciente, tanto a própria como 

a alheia. O Estado moderno reconhece esta sua base natural, enquanto tal, nos 

direitos gerais do homem. Todavia, ele não é o seu criador. Sendo como é, produto 

da sociedade burguesa, impelida por seu próprio desenvolvimento além dos velhos 

vínculos políticos, ele mesmo reconhece, por sua vez, seu lugar de nascimento e 

sua própria base mediante a proclamação dos direitos humanos. (MARX, Karl, 

2002, p.74)  

 

            Os direitos humanos foram conquistados historicamente e na modernidade do 

Estado acabado trata-se de um apoderamento constitucionalizado, representativo e 

democrático em suas respectivas instâncias de decisão política. A crítica do autor aos 

privilégios tornou-se a essência da busca pela política na modernidade e assunto 
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emoldurado na pós-modernidade. Por isso, que a gestão do trabalho docente dessa pesquisa 

parte desse pressuposto teórico para descortinar os saberes da experiência de maneira a 

desconstruí-la e decompô-la o que a torna muito atual e pertinente.   

          Os gestores do ensino em suas instâncias de decisão política específica necessitam 

estar avisados e imbuídos da trajetória histórico-institucional para em seguida proporem a 

quebra de paradigmas ainda levemente impregnados nos discursos conservadoristas. 
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AS FACES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO DE EXPANSÃO 

DO CAPITAL E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA: UM ESTUDO SOBRE O 

PRONATEC 

 

Jacqueline Oliveira Lima Zago
221

, Luci Aparecida Souza Borges de Faria
222

 

 

1 Introdução 

Instituído a partir da Lei nº 12.513 de 26/10/2011 pela Casa Civil da Presidência da 

República, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego  - Pronatec, tem 

por objetivos expandir/democratizar a oferta de educação profissional e tecnológica, por 

meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira”, além de 

“melhorar a “qualidade do ensino médio público” articulando-o com a educação 

profissional; e, ampliar as “oportunidades educacionais dos trabalhadores” via “formação e 

qualificação profissional. O público-alvo, de acordo com as diretrizes do Programa são 

trabalhadores, estudantes e pessoas em vulnerabilidade social que precisam se qualificar 

via formação de nível técnico ou de cursos de curta duração de formação inicial e 

continuada (BRASIL, 2011, p.1) para serem absorvidos no mundo do trabalho. 

Executado financeiramente com o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da 

Educação -FNDE, o Pronatec organiza-se em transferências de recursos para instituições, 

tanto públicas como privadas, chamadas de “parceiras”, tais como, Rede Federal de Educação 

Profissional, instituições de Ensino Superior - IES e escolas técnicas de nível médio privadas, 

instituições públicas das redes estaduais, distrital e municipais, fundações públicas e os 

departamentos nacionais dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAI, SENAC, SENAR E 

SENAT), em rubricas específicas para pagamento de profissionais docentes e técnicos em 

forma de bolsas de extensão, custeio de materiais didático-pedagógicos para os alunos, 

além de transporte, uniforme e alimentação. (BRASIL/MEC/PRONATEC, 2012). 

Os valores repassados são, de acordo com os Termos de Pactuação firmados entre 

FNDE e instituição, são vinculados ao número de alunos matriculados e frequentes nos 

cursos oferecidos. O controle do fluxo de matrículas é feito pelo Sistema de Gestão da 
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Educação Técnica  - Sistec
223

, especialmente no vínculo dos alunos bolsistas cadastrados 

por CPF. Em relação aos profissionais envolvidos na formação, recebem uma bolsa, fixada 

pelo governo federal, de acordo com as horas trabalhadas no Programa/Curso com os 

seguintes valores: apoio às atividades de ensino, R$ 18,00 (dezoito reais); supervisores e 

orientadores, R$36,00 (trinta e seis reais); e professores, R$ 50,00. Os valores não 

atualizados, desde o início do programa em 2012. 

O processo de transferência de recursos não prevê investimento em infraestrutura. 

O termo de pactuação deixa claro que a transferência refere-se a verba para custeio dos 

cursos, não sendo possível uso em materiais permanentes, caracterizados como 

investimento. 

Segundo dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, entre 

os anos de 2011 e 2014 foram disponibilizadas 411.190 vagas em cursos técnicos e 

2.574.102 em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Foram realizadas neste 

período mais de 8,1 milhões de matrículas no Pronatec, entre cursos técnicos e de 

qualificação profissional, em 4.300 municípios (89% dos municípios brasileiros). A partir 

do ano de 2015 observa-se uma redução para 1,3 milhão de matrículas, bem como em 

2016; e em 2017, o primeiro edital saiu em maio, contemplando basicamente cursos FIC e 

modalidade não presencial (MDSCF, 2015). 

Os cursos pactuados são “sugeridos” pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica -Setec, de acordo com uma análise de demanda do município e região e não 

especificamente da área de atuação das instituições parceiras o que representou um grande 

desafio para as instituições, tendo em vista não contar com profissionais da área para atuar 

nos cursos, bem como infraestrutura adequada. 

Diante desse cenário, pretende-se problematizar: Qual a direção assumida pelo 

Executivo Federal para a Educação Profissional no contexto do Pronatec? O programa é 

uma política afirmativa de acesso ao trabalho por meio da politecnia ou promoção de 

formação aligeirada/imediatista de forma “polivalente” para o mundo de produção (e 

venda) de mercadorias? Como as instituições pactuadas para oferta de cursos via Pronatec, 

articulam os objetivos propostos no programa e as condições materiais para sua execução? 
                                                             
223 É o Sistema de Gestão on line onde todas as unidades de ensino, no país, credenciadas para oferta de 

cursos técnicos de nível médio e de Formação Inicial e Continuada, independentemente da sua categoria 

administrativa (públicas e privadas, incluindo aquelas referidas no art. 240 da Constituição Federal, de 1988), 

sistema de ensino (federal, estaduais e municipais) e nível de autonomia, devem se cadastrar. 
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O que os dados disponíveis em relação a oferta de vagas, matrícula, conclusão e evasão, 

gestão financeira, organização pedagógica e inserção ao mundo do trabalho/emprego 

demonstram? 

Consideramos ser uma ampla problemática e este artigo não conseguirá esgotar. No 

entanto, fica instigado o tema para que outros autores se desdobrem em desvelar os 

mecanismos contemporâneos de fetichização não só de mercadorias, mas, de um mundo do 

trabalho que só existe nos sedutores discursos. O objetivo é esconder a dura realidade para 

aqueles que só tem força de trabalho para comercializar, num cenário em que a produção 

de mercadorias tem se colocado em segunda opção para os gananciosos homens de 

negócios do mercado financeiro. 

 

1.1 Objetivos 

- O artigo se propõe a problematizar o modelo de oferta de cursos de educação 

profissional, via Pronatec, no contexto de mundialização do capital e reestruturação 

produtiva. Espera-se que seja alcançado na identificação da direção assumida para a 

Educação Profissional brasileira pelo Executivo Federal. 

 

2 Referencial Teórico 

Para compreender o processo que tomou forma e fez com que o executivo federal 

assumisse a tarefa de responder à demanda do mundo dos negócios por trabalhadores 

qualificados
224

 será preciso um recorte histórico tendo em vista que uma mudança de 

perspectiva não se explica por si só, mas, como resposta a um movimento social ou 

econômico que, conforme nos esclarece os autores vinculados à corrente marxiniana, se 

ancora na luta de classes (ANTUNES, 1995, 2009; LUCENA, 2004, PREVITALLI, 2013). 

Ao longo da constituição do Estado Brasileiro e o comprovado desenvolvimento 

tardio da economia, ou o que Florestan Fernandes (1985) chama de capitalismo dependente 

fica evidente de que a legislação educacional apenas legitima as mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho na forma de produzir mercadorias. Até meados da década de 1970 a 

educação profissional limitava-se ao treinamento para a produção em série de acordo com 

                                                             
224

 Para Santos e Lucena, “a educação profissional é vista sob a égide da lógica da empregabilidade, que 

defende a lógica da razão instrumental. É exigido do trabalhador que ele se “qualifique” não necessariamente 

para ser absorvido pelo mercado de trabalho, mas para estar em condição de empregabilidade, ou seja, para 

estar disponível no exército de reserva” (2007, p. 236). 
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o modelo fordista/taylorista presente nas fábricas brasileiras, modelo que já não cabe mais 

dada a volatividade do valor de troca em substituição ao valor de uso. 

Com os efeitos da crise estrutural do capital e fracasso da política da contra 

insurgência, a chamada política desenvolvimentista aplicada a partir da segunda metade do 

século passado cede espaço para formulação de políticas específicas a atender o mundo dos 

negócios. A grande reforma do Estado brasileiro ainda em curso, reserva aos trabalhadores 

um ensino profissional generalista, em substituição a um modelo de educação cara e 

dispendiosa. Agrega-se a isso o cenário mutante de fábricas e maquiladoras no contexto de 

acumulação flexível e ajustes neoliberais, na busca por saídas para a crise estrutural, a 

ênfase das políticas educacionais é transferida para o ensino fundamental (SALDANHA, 

2012). 

Jacques Delors no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI endossa a tese de que o progresso tecnológico modifica, 

inevitavelmente, as qualificações exigidas pelos novos processos de produção. 

Qualificações estas mais intelectuais, mais mentais, como o comando de máquinas, a sua 

manutenção e vigilância, ou por atividades de concepção de estudo ou de organização. 

Conforme as máquinas vão se tornando mais ‘inteligentes’, as tarefas simples
225

 vão 

desaparecendo do cenário produtivo (SALDANHA, 2012). Pelo menos na tese dessa 

corrente de pensamento fortemente divulgada com o objetivo de disseminar o novo papel 

da educação formal (pilares), que seja aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser 

e aprender a viver juntos. Isso significa desobrigar a educação formal do processo de 

ensinar os conhecimentos historicamente produzidos.  

Embora no campo do discurso seja o da exigência de atividades mais intelectuais à medida 

que as máquinas vão se tornando mais inteligentes, na prática percebe-se, como aponta diversos 

autores estudiosos da temática sobre trabalho e educação, que as atividades se tornam cada vez 

mais rotineiras e simplificadas. 

No contexto fortemente técnico do ensino, o Parecer 76/75
226

 apresenta a distinção 

                                                             
225

 O conceito de trabalho simples toma como base o conceito originário desenvolvido por Marx em O 

Capital, caracterizado pelo dispêndio da força de trabalho do homem comum, sem educação especial, em 

contrapartida ao conceito de trabalho complexo, de natureza especializada e requer tempo maior de 

formação. Conceitos que não podem ser tomados sem considerar a divisão internacional do trabalho. 

226
 O Parecer visa reforçar o duplo objetivo da Lei 5692/71: qualificação para o trabalho como meta de todo 

um grau de ensino com sentido de terminalidade e beneficiar a economia nacional dotando-a de um fluxo 

contínuo de profissionais qualificados. 
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entre educação profissionalizante e formação profissionalizante. Enquanto a primeira 

refere-se, segundo o Parecer, um conjunto de ações pedagógicas que propiciam a uma 

melhor compreensão do mundo e à aquisição de uma ampla base de conhecimento, a 

formação profissionalizante teria como objetivo de levar o jovem a adquirir na escola os 

amplos princípios de formação profissional que seriam complementados ou na 

Universidade, ou no emprego. Ou seja, a habilitação profissional passa ser um preparo 

básico para o desenvolvimento de competências combinando formação técnica, 

comportamento social, aptidão para o trabalho em equipe, gosto pelo risco, comunicação 

fluente, preferencialmente em várias línguas e, sobretudo, capacidade de gerir e resolver 

conflitos (LIMA, 2012). 

A crônica desatualização do sistema educacional, ainda segundo o Parecer, em 

relação ao sistema ocupacional, somada às resistências por parte das empresas que 

passaram a fortalecer Sistema S de formação, a política pública de qualificação para o 

trabalho, tornou-se “desastrosa” não só do ponto de vista de concepção, mas, sobretudo de 

execução. A formação de nível técnico nas instituições públicas geridas com orçamento 

dos estados passou a não formar para coisa alguma: nem para o ensino superior, nem para 

o trabalho. Organismos internacionais definem assim a exigência de um maior tempo de 

escolarização e formação, mesmo que na prática seja um esvaziamento educativo e, as 

recentes reformas que se apresentam, demonstram tentativas de rompê-la, mas na realidade 

vem reforçando cada vez mais a dualidade da formação escolar e uma formação 

profissionalizante (SALDANHA, 2012). 

A formação profissional, quando condicionada à mercadoria, está submetida à 

lógica da mercantilização, e seu processo de parcelamento e de fragmentação. Resultado 

das formas de aceleração do tempo socialmente necessário para sua produção. Todas as 

políticas elencadas até então, mesmo que mascarada pelo conceito de democratização do 

acesso via expansão de vagas, traz em seu bojo  

uma ambiguidade perigosamente enganadora que, por um lado, publiciza a 

expansão quantitativa, dando uma falsa ideia de que a universalização resolveria 

os problemas (...) Assim, estatiza-se a quantidade (a) e mercantiliza-se a qualidade 

(b) da oferta dessa etapa de ensino (...)na sociedade capitalista, todo bem (escola 

média de qualidade) escasso (de acesso restrito) sem o provimento adequado 

(quantidade, qualidade, gratuidade, obrigatoriedade) pode transformar-se em 

mercadoria. (LIMA, 2012, p. 508).  
 

As contribuições nesta direção de Lucília Machado (2002) retoma a tese do caráter 

inelutável, gradual e progressivo da desqualificação do capitalismo, proposta por 
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Braverman ainda nos anos 70, onde já se apresentaria uma polarização das qualificações. 

Para uma “maior” qualificação, seriam necessárias mais horas de aprendizagem.  

Sobre a questão da qualificação, recuperamos também o trabalho de Tartuce, 2002, 

quando remete o termo à capacidade qualitativa, classificadas hierarquicamente no 

cadastro de ocupações, medidas quantitativamente por meio do salário.   

A qualificação/desqualificação/requalificação da força de trabalho antenadas com 

as novas demandas de perfil dos trabalhadores, num cenário de desemprego estrutural e 

inserção de novas formas de desqualificação do trabalho via contratos formais (tempo 

parcial, empregados casuais, pessoal com contrato por tempo determinado, temporários, 

subcontratação e treinados com subsídio público), encontra no “modelo de competências” 

a estruturação perfeita para justificar a falta de força de trabalho “adequada”. 

Antunes (1995, 1999, 2009) defende a tese de que o aumento dos empregos 

desqualificado intensifica o processo de segmentação da classe trabalhadora em centro e 

periferia. No chamado centro, os trabalhadores de tempo integral dentro das fábricas, com 

maior segurança no trabalho e mais inserido na empresa. Na periferia percebe-se dois 

subgrupos: os empregados em tempo integral com habilidades facilmente disponíveis no 

mercado de trabalho (administrativos, manual e aqueles menos especializados) e um 

segundo grupo aqueles trabalhadores casuais, temporários, terceirizados, subcontratados 

com quase nenhuma segurança. 

Para estes dois grupos tem sido exigido um novo perfil de trabalhador cujas 

características são marcadas pela polivalência e flexibilidade (FIDALGO; SANTOS, 

2003). 

Recentemente o ressurgimento da Rede Federal de Educação Profissional como 

elemento estratégico do desenvolvimento do país, teoria publicizada a partir do governo do 

Partido dos Trabalhadores - PT é uma resposta frente a capacidade estatal de responder às 

necessidades qualitativas e quantitativas do mercado. Lula herdou um expressivo 

contingente de massa subproletariada fruto da grande retração econômica das últimas duas 

décadas e do ajuste econômico neoliberal proporcionado pelo governo de FHC.  

Após um período de significativa expansão de oferta de vagas na educação 

superior, os governos do Partido dos Trabalhadores concentrou seu foco na área da 

educação profissional e criou o Pronatec. Os fundamentos do programa apresentam que ele 

foi criado para atender a demanda registrada nos municípios por qualificação profissional e 

diminuir a diferença entre vagas oferecidas e não preenchidas, argumento sustentado pela 
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crença da não qualificação para o trabalho apresentada pelos sujeitos em situação de 

desemprego. 

O Pronatec nasceu como resposta às novas demandas do ciclo de expansão 

econômica desenvolvimentista, iniciado no governo Lula e Dilma,  

priorizando a oferta de cursos de curta duração, que tendem a fornecer formação 

“precarizada” para postos de trabalho “precarizados”, reduzindo as perspectivas de 

formação de cidadãos críticos e o acesso democrático ao amplo conhecimento, 

privilegiando apenas as noções de conhecimento utilitarista, bem como a geração 

de uma grande massa de consumidores. (Vasconcelos; Amorim, p. 19) 
 

Assim, como materialização desse ressurgimento da educação profissional como 

política central do governo petista como forma de acesso ao trabalho e emprego, torna-se 

assim a materialização dessa contradição quando 

contraria a concepção de integração reconstruída nos últimos anos, de outro atende 

a concepção oficial expressa na atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Profissional, mediante as “articulações” que reforçam as parcerias 

com o setor privado, estratégicas para a desobrigação do Estado em relação a esta 

modalidade de ensino e oportuna para os interesses do setor privado (...) O Estado 

assume o papel de indutor das políticas educacionais e responsabiliza-se pela sua 

oferta pública. O paradoxo que se instala em termos legais, é que ao mesmo tempo 

em que ocorre um avanço provocado pela concepção vigente para o Ensino Médio, 

convive-se com uma proposta oficial para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio retrógada, balizada exclusivamente pelo mercado, como se a 

educação fosse um problema econômico (SALDANHA, 2012, p. 8-9). 
 

A Lei 12.513 de 26/10/2011, bem como as resoluções subsequentes aprovadas pela 

Setec visa a oferta de cursos gratuitos, ancorados na assistência estudantil, de modo a 

garantir a permanência no curso, tais como: alimentação, transporte e materiais escolares.  

O fato da Educação Profissional ser objeto de programa e não uma política de 

valorização de instituições que já ofertam essa modalidade de educação de forma pública, 

gratuita e de qualidade, pelo menos no âmbito das escolas federais, sugere a incapacidade 

da escola pública, em absorver a demanda potencial de alunos e sua futura inserção no 

mercado de trabalho, quando na verdade é a falta de recursos que seriam das unidades 

federativas. Assim, priorizou-se um processo simplificado na origem, mas, complexo na 

execução envolvendo parcerias entre autarquias federais, estados, municípios e diferentes 

órgãos, principalmente no levantamento de demanda reprimida. Complexo por colocar no 

mesmo pacote, financiamento às instituições públicas e também privadas, especialmente o 

Sistema S. 

Educação pública insere-se na esfera dos direitos, não poderia estar subordinada à 

esfera privada do mercado e dos homens de negócios que descaradamente desconsideram o 



917 
 

processo histórico do trabalho, de produção da existência humana e a dimensão ontológica 

do trabalho, através de uma educação com base na formação do homem omnilateral, 

consciente historicamente, pleno (SALDANHA,2012). 

O modo Pronatec de oferta de educação profissional prioriza a qualificação 

profissional concomitante ao Ensino Médio Público, mediante as parcerias público/privado 

que fragmentam os já insuficientes recursos públicos em projetos pedagógicos com 

formação aligeirada e emergencial. Coloca em pauta a tese de incapacidade da escola 

pública em absorver a demanda potencial de alunos e sua futura inserção no mercado de 

trabalho, e numa tentativa de pseudo-neutralidade, ao Estado o papel de indutor das 

políticas educacionais, numa forma de gestão centralizada no nível federal e 

descentralizada na sua implementação (SALDANHA, 2012). 

No esboço do programa o compromisso de atender prioritariamente estudantes do 

ensino médio da rede pública, EJA, trabalhadores, beneficiários dos programas sociais com 

vistas a dar ênfase aos portadores de deficiência e aos programas realizados nas regiões 

norte e nordeste, deixa em aberto como se dará a destinação dos recursos. Assim, não 

resolve a questão do investimento com pessoal incluindo precariamente força de trabalho 

necessária à formação por meio de bolsas o que demonstra o grau de volatilidade do 

programa (LIMA, 2012). 

O programa também é vinculado a outros programas não somente com ações do 

Ministério da Educação, mas também da Secretaria de Justiça, Ministério de Relações 

Humanas, Relações Exteriores, entre outros, de acordo com a demanda ou interesse 

identificado por esses órgãos, como por exemplo, adolescentes institucionalizados, 

beneficiários de benefícios da seguridade social entre outros. 

Mauès (2009), observou a predominância de cursos de curta duração com 100, 200, 

240 horas presentes no Guia PRONATEC de cursos FIC (Formação Inicial e Continuada) 

segue a lógica de priorizar a aquisição de conhecimento ou desenvolvimento de 

competências voltadas essencialmente para o saber fazer, bem operacional, com um 

sentido imediato, ou seja, úteis e práticos. Cursos estes voltados a atender o setor de 

prestação de serviços, onde atua uma força de trabalho flexível, polivalente e terceirizada. 

É óbvio que a qualificação profissional (mesmo operacional), no afã da 

atualização, da inserção e da promoção do(a) trabalhador(a) no mundo do trabalho, 

acaba por atraí-lo a essa modalidade. Mas trata-se de benefício passageiro, sem 

raízes, e com oportunidades restritas. Diante dessas perspectivas, não convém 

ampliá-la, além do necessário, para atender, pontualmente, à demanda reprimida e 

necessária à manutenção do atual 
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processo de crescimento econômico do país (CNTE, 2011, p. 5). 
 

Desde a primeira oferta do programa até o momento, foram identificadas 

características muito plausíveis no que tange a oferta de cursos técnicos e de formação 

profissional por meio do Pronatec. Por ser um programa que vincula demanda identificada 

por profissionais (vagas de emprego) pelos municípios à oferta de curso, à medida que esse 

público é “atendido” não há mais a oferta de curso. 

Nem sempre a demanda registrada corresponde ao interesse da população, assim, 

muitos cursos são liberados, mas, como não são feitas inscrições em número suficiente, as 

turmas são canceladas. A gestão central do Pronatec libera os cursos/vagas para as 

diferentes instituições ligadas ao governo federal, ao governo estadual, ao Sistema S e 

mesmo a instituições privadas. Isso faz com que as instituições concorram entre si pelos 

alunos.  

No formato do Programa, o maior problema identificado é a evasão dos cursos 

oferecidos. É importante considerar vários fatores que contribuem para esse desfecho. Essa 

realidade é constatada a nível nacional. Apesar do controle via Sistec de liberação do curso 

após o número mínimo de matrícula, ao longo do curso, muitos alunos desistem. Podem-se 

levantar algumas hipóteses a partir do levantamento bibliográfico elencado até aqui, mas, 

será preciso uma análise mais aprofundada para problematizar o programa tanto do ponto 

de vista de gestão, como de execução local. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A investigação aqui proposta leva em consideração o atual momento da política 

brasileira sob a égide da suspensão de um governo eleito democraticamente e de incertezas 

quanto ao projeto social de nação. Considerando assim a conjuntura político – econômica 

atual de mundialização do capital, redefinição do papel do Estado – Nação e nova 

configuração da sociedade capitalista e suas diferentes frentes de atuação e focos de 

interesse, todo o processo será referenciado teoricamente para se apreender o estado da arte 

em torno do tema proposto, obras de autores que abordam discussões em torno do debate 

sobre o trabalho numa perspectiva crítica do contexto político-econômico atual, as políticas 

públicas e sociais, e as voltadas para a educação profissional no Brasil.  

Para a abordagem dessa problemática, foi necessário debruçar-se sobre os dados 

quantitativos essenciais compostos por informações e dados disponibilizados pela 
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instituição pesquisada, nos sites do Ministério da Educação (MEC) e Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica - SETEC; nas fontes documentais oficiais (leis, 

decretos, pareceres, resoluções), em publicações (periódicos e livros) e relatórios oficiais 

produzidos no período. Segundo Triviños (1987), a análise documental é um estudo 

descritivo que fornece ao investigador a possibilidade de reunir uma grande quantidade de 

informações sobre leis de educação, processos e condições, requisitos e dados, livros, 

textos, etc. 

 

4 Resultados 

A pesquisa está em andamento, mas, como resultado de investigação espera-se 

produzir mais um arcabouço teórico que possa registrar esse dado momento histórico com 

vistas contribuir com demais pesquisas sobre o tema. 

 

5  Considerações  Provisórias 

O modo Pronatec de oferta de qualificação profissional é uma política do governo 

anterior e que não foi abandonado no atual governo golpista. É uma estratégia de 

aliviamento da tensão entre os homens de negócios e a imensa reserva de força de trabalho, 

no sedutor discurso neoliberal de que o indivíduo “qualificado” possa fazer parte do seleto 

grupo de pessoas com poder de compra. Numa ponta, o discurso vazio da falta de 

qualificação profissional diante das novas demandas do mundo do trabalho, que perde a 

centralidade da produção material para a produção de serviços/sonhos. Na outra ponta, o 

imenso contingente de pessoas que não tem como empregar a sua força de trabalho, 

marginalizados pelo discurso da “competência”. 

O desafio foi posto, as instituições responderam ao chamado do executivo federal e 

agora é o momento de dar visibilidade aos “resultados”. O que foi conquistado do ponto de 

vista daqueles-que-vivem-do-trabalho deixam dúvidas. Os números oficiais mascaram a 

dura realidade para a contínua transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. 

O momento é de profunda inconformidade. 
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