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1

APRESENTAÇÃO

A coletânea “Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI” é
resultante de um profícuo debate entre pesquisadores sobre as temáticas
trabalho e educação ao longo dos últimos anos e que foram consubstancia-
das no I Seminário Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI, realiza-
do entre os dias 09 e 11 de Abril de 2013 na Universidade Federal de Uber-
lândia, Uberlândia, estado de Minas Gerais. Ela representa um esforço cole-
tivo de todos envolvidos em apresentar resultados de estudos que proble-
matizam de forma instigante as novas configurações que assumem o traba-
lho e a educação no mundo contemporâneo em um contexto histórico, eco-
nômico, social, político e cultural marcado pela reestruturação produtiva e
mundialização do capital, bem como da redefinição do papel do Estado no
contexto do neoliberalismo. Estivam presentes ao evento professores/pes-
quisadores de instituições brasileiras como Universidade Federal de São
Carlos (UFScar),  Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),  Uni-
versidade Metodista de São Paulo e Universidade de São Paulo (USP) o que
resultou em uma oportunidade singular para a consolidação de um siste-
mático intercâmbio, envolvendo grupos de pesquisas, pesquisadores, estu-
dantes e professores da educação básica. 

Organizado em 11 capítulos, a coletânea expressa o conjunto das
discussões ocorridas ao longo das conferências, mesas redondas e debates
fílmicos. No primeiro capítulo, intitulado “Cidadania e Educação”, o autor
Décio Saes analisa,  no contexto histórico a partir  da sociedade burguesa
moderna, como a cidadania se exprime e sua relação com o processo educa-
cional. Para o autor, no plano civil, a cidadania se constitui como liberdade
de ir e vir, de praticar atos de vontade, reconhecidos como legítimos pelo
Estado, de celebrar contratos, inclusive o contrato de trabalho e de ser pro-
prietário, de si mesmo, de bens naturais ou de objetos produzidos pelo tra-
balho. Já no plano político–institucional, ela aparece como possibilidade de
todo indivíduo postular uma carreira profissional dentro do aparelho de
Estado burguês,  mediante qualificação profissional,  submetendo–se  para
tanto a uma aferição de competência administrativa, concretizada por meio
de concurso público.

Em “Escola Única Capitalista: Metas E Mitos”, segundo capítulo
do livro, os autores Antonio Bosco de Lima e Aldo Duran Gil destacam ele-
mentos que relacionam de forma orgânica o trabalho e a educação, utilizan-
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do como cimento desta articulação categorias sociais que no movimento
histórico e dialético produzem a indissociabilidade teórico–prática na qual
não se produz trabalho sem educação e não se produz educação que não te-
nha relação com o trabalho. A educação única neste movimento traduz–se
como uma meta do capital e um mito para o social (ismo), o que significa,
para os autores, que não existe, no capital, uma escola para todos, e que a
escola única não serve para os trabalhadores, mas para a burguesia. Os tra-
balhadores necessitam de uma escola classista e emancipatória, a burguesia
de uma escola de reprodução.

O terceiro capítulo, “Tudo O Que Está No Ar Só Se Explica Quan-
do É Sólido”, de autoria de Carlos Lucena e Lurdes Lucena tem por objeti-
vo problematizar a categoria trabalho enquanto fundamental para a análise
crítica da sociedade no tempo presente. Segundo os autores, momento atu-
al materializa a exploração máxima da força de trabalho, a expansão da ali-
enação e do estranhamento e a cooptação dos trabalhadores pelos homens
de negócios. O modo de produção capitalista potencializa a relação do ho-
mem para com a natureza manifesta pela edificação de classes sociais em
conflito e contradição que movimentam a história. Em outras palavras, na
oposição inconciliável de classes, a burguesia controla a mediação com a
natureza, construindo um modelo de sociedade através da qual a própria
força de trabalho passa ser comprada como mercadoria viva.

No quarto  capítulo,  os  autores  Cílson  César  Fagiani  e  Robson
Luiz de França problematizam em “A Formação da Classe Trabalhadora: o
caso de Portugal a partir da Década de 1990” as políticas públicas neolibe-
rais para a educação em Portugal. Para os autores, desenha–se no país o di-
recionamento do sistema educativo para a formação da classe trabalhadora
para atender as necessidades do mercado sob o discurso ideológico da em-
pregabilidade e formação qualificada. Em um cenário de intensas mudan-
ças tecnológicas, a classe trabalhadora necessita de habilidades de base for-
te e polivalente, as quais,  sem dúvida nenhuma, beneficiariam sua com-
preensão e inserção crítica nesse novo contexto. No entanto, isso somente
seria possível, segundo os autores, com um ensino básico de qualidade e
propedêutico, o que não ocorre sob o ideário das políticas neoliberais atu-
ais.

O quinto capítulo é de Simone Vieira de Melo Shimamoto e tem
como título “A Organização Do Trabalho Escolar Na Lógica Do Capital”. A
autora toma como objeto a organização do trabalho escolar, descortinando
a ação dos sujeitos que constituem a escola. Ela desenvolve a concepção de
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que a escola, parte da contextura societal macro, desenha–se à luz dos con-
ceitos e projetos do capital, passando a reproduzir ações burocráticas de
uma prática autocrática e mercadológica. Dessa forma, nesse contexto de
alienação  e  despolitização,  transformam–se  em trabalhadores  mutilados,
desumanizados em sua própria condição humana. 

Paulo Gomes Lima é o autor responsável pelo sexto capítulo des-
sa obra. Em seu artigo “Escola No Brasil: entre iniciativas governamentais e
encaminhamentos para uma Gestão Democrática” ele argumenta sobre po-
lítica educacional e gestão da educação e seus impactos nos saberes e faze-
res da escola como um todo, mas em especial a de Educação Básica, na pri-
meira década do século XXI. Entendendo a educação como objeto processu-
al que demanda forte e consciente desdobramento político, o autor defende
que as mudanças não devem ser contempladas na pauta do dia sem o devi-
do olhar crítico e que deve haver maior articulação com a gestão das redes
educacionais, gestão da escola e gestão da sala de aula.

O sétimo capítulo, cujo título é “Políticas de Expansão do Ensino
Superior na Esfera Pública e Privada” as autoras Luciana Zacharias G. F.
Coelho e Fabiane Santana Previtali desenvolvem uma discussão acerca das
políticas públicas educacionais de expansão das instituições de ensino su-
perior brasileiras, tanto públicas quanto privadas. Para elas, tais políticas
têm em vista a democratização do acesso às instituições de ensino superior
no contexto da reestruturação produtiva, através da interiorização dos cam-
pi universitários, ampliação do crédito estudantil e previsão de novas mo-
dalidades de ingresso. Entretanto, se elas favorecem, por um lado, a concre-
tização do direito à educação, por outro lado, tendem a estar dissociadas da
qualidade da formação crítica dos estudantes.

João Dos Reis Silva Júnior e Luiz Carlos Anelli Júnior são os auto-
res responsáveis pelo oitavo capítulo da coletânea. O título é “O Lulismo, o
Precariado e a Mudança nas Federais”. Os autores argumentam que nas úl-
timas  duas  décadas  as  universidades  públicas  brasileira  tornaram–se
“agências executivas de políticas públicas de competência do Estado”. Isto
em duas dimensões: a mercantilização do conhecimento e a certificação em
massa. No primeiro caso esta função estaria voltada para segmentos sociais
com alto perfil socioeconômico e na segunda dimensão para setores sociais
mais empobrecidos. Fato que se reproduziria no mercado de trabalho, pro-
duzindo frações de classes diferenciadas e dando visibilidade à inclusão so-
cial de grande maioria da população brasileira que vem apoiando o Partido
dos Trabalhadores, especialmente a partir da segunda eleição presidencial
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de Lula da Silva. Segundo os autores, a mudança do papel da universidade
pública fortaleceria a forma peculiar de hegemonia na história brasileira: o
lulismo.

Em “O Estado Brasileiro na Economia do Conhecimento e suas
Implicações no Trabalho Docente”,  nono capítulo da coletânea, a autora
Elizabeth Gottschalg Raimann discorre sobre o protagonismo docente no
contexto brasileiro a partir da luta da sociedade civil pela universalização
do ensino, como um direito do cidadão e os educadores por sua profissio-
nalização. Para ela, o Estado imprime a reforma educacional adotando uma
política de racionalização da gestão na educação pública, otimizando recur-
sos e incorporando conceitos como produtividade, eficácia e eficiência. Rai-
mann aponta para a relação entre a propriedade privada e o Estado e como
este,  diante das  crises  do  capital,  muda a sua feição,  moderniza–se  nos
princípios  do gerencialismo e,  estrategicamente,  alia–se  ao  mercado por
meio de programas e ações. 

O décimo capítulo é de autoria de Marcos Cassin e Mírian Helena
Goldschmidt  e  tem  como  título  “Os  Assentamentos  Rurais  na  Reforma
Agrária e seu Papel na Qualificação, Formação e Educação dos Assenta-
dos”. Os autores problematizam os assentamentos rurais como um fenôme-
no marcado por uma dualidade complexa. Por um lado, esses assentamen-
tos representam a de negação do caráter e do tipo de reforma agrária de-
mandada pelos movimentos sociais do campo no Brasil.  Mas,  por outro
lado, enquanto fenômeno na nova estrutura fundiária, se constituem, ou
podem se constituir, em espaços de formação política, de qualificação técni-
ca e de educação escolar.

No décimo primeiro e último capítulo do livro, “Tempos de Tra-
balho e não Trabalho na Sociedade Capitalista Contemporânea”, o autor
Magno Luiz Barbosa desenvolve uma argumentação segundo a qual impe-
ra–se, atualmente, um capitalismo desmedido, que gera uma nova e mo-
derna forma de escravidão do trabalhador. Destaca ele que, em plena revo-
lução tecnológica a massa trabalhadora está cada vez mais “conectada” ao
seu trabalho, o que culmina em extenuantes jornadas de trabalho e implica
no tolhimento, cada vez maior, do direito ao tempo de não trabalho. 

Esperamos que o conjunto desses artigos, de interesse para pes-
quisadores e estudantes acadêmicos e também para o público em geral,
possa contribuir para com o debate e à reflexão acerca das relações históri-
cas entre trabalho e educação no contexto da reestruturação produtiva do
capital.
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Fazemos um agradecimento a todos aqueles que nos auxiliaram
nos aspectos organizativos do I Seminário Desafios do Trabalho e Educação
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CIDADANIA E EDUCAÇÃO

Décio Azevedo Marques de Saes1 

A cidadania na sociedade capitalista 

Num período que se estende do século XVII ao início do século XX,
vários Estados absolutistas, de caráter pré–capitalista, são derrubados por
Revoluções políticas que, seguindo cursos diferenciados,  resultam, todas
elas, na instauração de Estados burgueses modernos. Tais revoluções ocor-
rem, sucessivamente, em países como a Holanda (1580), a Inglaterra (1640 –
1689), a França (1789 – 1793), a Alemanha (1848), os EUA (1861 – 1865), a
Itália (1861 – 1870), o Japão (1868), a China (1910) e o Brasil (1888 – 1891),
entre outros. 

As Revoluções políticas burguesas não apenas levaram a burguesia
à condição de classe politicamente hegemônica; mas também se configura-
ram como Revoluções jurídicas. O novo aparelho de Estado (burguês) re-
voluciona o estatuto da cidadania, enquanto conjunto de prerrogativas que
o Estado reconhece a grupos ou indivíduos. A cidadania, que era uma con-
dição restrita (isto é, atribuída apenas a um determinado grupo de indiví-
duos) nos Estados pré–burgueses, assume agora um caráter formalmente
universal: o sistema jurídico burguês contempla prerrogativas reconhecidas
pelo Estado a todos os habitantes do território controlado pelo sistema esta-
tal. 

A nova cidadania se exprime, desde o começo da sociedade bur-
guesa moderna, em dois planos. No plano civil, ela se constitui como liber-
dade de ir e vir (isto é, de se movimentar livremente no espaço territorial);
de praticar atos de vontade (reconhecidos como legítimos pelo Estado); de
celebrar contratos, inclusive o contrato de trabalho (é a liberdade de traba-
lho, inexistente nos períodos históricos anteriores); e de ser proprietário (de
si mesmo, de bens naturais ou de objetos produzidos pelo trabalho). No
plano político–institucional, a nova cidadania se exprime como possibilida-
de de todo indivíduo postular uma carreira profissional dentro do aparelho

1Programa de Pós–Graduação em Educação – Universidade Metodista de São Paulo 



8

de Estado burguês, submetendo–se para tanto a uma aferição de competên-
cia administrativa, concretizada por meio de concurso público. As chama-
das “liberdades civis” (cidadania civil) e o princípio da universalidade de
acesso aos cargos do Estado (cidadania política) são dispositivos jurídicos
que compõem aquilo que podemos chamar de “cidadania mínima”2, indis-
pensável à instauração e reprodução do modelo capitalista de sociedade.
No plano econômico, as relações contratuais – e portanto a relação entre ca-
pital e trabalho assalariado – dependem estritamente da formação de um
mercado de trabalho; e este depende do fim do regime de coerção ao traba-
lho, bem como da generalização das liberdades civis. No plano político –
institucional, o Estado só pode aparecer como a instituição representativa
do interesse geral da sociedade (ou como o órgão de “representação da uni-
dade do Povo Nação”, nos termos de Poulantzas)3 e, desse modo, integrar
simbolicamente os trabalhadores livres à ordem social capitalista, no caso
de o aparelho estatal parecer acessível a todos os indivíduos, e não apenas
a um pequeno grupo aristocrático.

Até este ponto, reduzimos as cidadanias civil e política ao seu ele-
mento essencial; isto é, àqueles atributos individuais cuja ausência inviabi-
lizaria o funcionamento da sociedade capitalista. No plano histórico con-
creto, porém, é possível supor que as massas queiram ampliar e desenvol-
ver o elenco de prerrogativas que compõem tanto a cidadania civil quanto a
cidadania política. No terreno econômico, os trabalhadores podem querer
contrabalançar, na prática, os efeitos que a desigualdade de força econômi-
ca entre capitalista e trabalhador assalariado impõe à relação contratual en-
tre ambos. Por exemplo, os trabalhadores podem exigir decisões jurídicas e

2Aqui, recorremos à expressão “cidadania mínima” para caracterizar aquilo que Jean–Claude
Delaunay, em importante texto sobre a questão da cidadania, denomina “cidadania efetiva
inicial”:  ou seja, o conjunto de direitos indispensáveis à implantação da própria sociedade
capitalista.  Delaunay,  entretanto,  reduz  a  “cidadania  efetiva  inicial”  às  liberdades  civis
elementares, não levando em conta que tais liberdades têm um desdobramento imediatamente
político: a possibilidade de todos os indivíduos, declarados sujeitos de direito, pleitearem o
acesso aos cargos do Estado; e de se submeterem, para tanto, a processos burocráticos de
aferição de competência administrativa. Por isso, recorremos, neste texto, a uma expressão
alternativa:  “cidadania  mínima”,  que  abrange  tanto  a  dimensão  civil  quanto  a  dimensão
política  das  liberdades  elementares.  Consultar  DELAUNAY,  J.C.  “Lutte  de  classes  et
citoyenneté”. In: L’homme et la société, n.121–122, 1996 / 3–4, Éditions l’Harmattan, Paris
3Sobre a função estatal de representação da unidade do povo – nação, no modo de produção
capitalista,  consultar  POULANTZAS,  N.  Pouvoir  politique  et  classes  sociales.  Paris:  Ed.
Maspero, 1968, vol. I, pp. 136 – 140.
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medidas governamentais contra disposições anti–contratuais dos patrões,
como as demissões sem justa causa, o não–pagamento de horas – extra ou o
desrespeito aos horários de repouso. Mais precisamente: movidos não só
pelas suas necessidades de reprodução material como também pelo iguali-
tarismo jurídico, imperante no conjunto da sociedade capitalista, os traba-
lhadores podem querer “reequilibrar” a relação contratual com o capitalis-
ta, tornando–a mais equitativa. 

No terreno político–institucional, os trabalhadores podem chegar à
constatação de que a inserção de certos indivíduos de condição proletária
dentro do aparelho estatal, e até mesmo a sua chegada ao topo do Estado,
não são suficientes para direcionar a política de Estado na direção do “inte-
resse geral da sociedade”. Nesse caso, eles poderiam chegar a uma visão ra-
dical da cidadania política: ela consistiria no exercício direto e contínuo de
um controle sobre os governantes, sem a mediação de partidos políticos ou
lideranças. Ou seja: os trabalhadores podem, politicamente, superar a pos-
tura de valorização do acesso individual aos cargos do Estado; e chegar ao
ideal da participação política coletiva nos negócios do Estado.

A educação e o desenvolvimento da cidadania
na sociedade capitalista 

Passemos agora à análise do direito à educação, tal qual ele aparece
nas sociedades capitalistas. Pode–se, numa formulação preliminar, fazer tal
direito  equivaler  à  concretização  da  educação  universal,  entendendo–se
esta em uma acepção estrita (isto é,  como sinônimo de educação básica
para todos) ou numa acepção ampla (isto é, como chegada de toda a socie-
dade ao ensino superior). A primeira questão que desejamos abordar, neste
texto, é a seguinte: a concretização da educação universal, tal como foi ca-
racterizada acima, pode guindar a cidadania civil e política acima do pata-
mar da “cidadania mínima”? Mais precisamente: a escolarização universal
pode contribuir para o desenvolvimento da cidadania civil e política, além
daquele nível mínimo indispensável à reprodução da sociedade capitalista?

Nossa resposta geral para essa questão é a seguinte: o sistema edu-
cacional encontra, nas sociedades capitalistas, fortes obstáculos sociais ao
desempenho do papel de direito instrumental (isto é, de direito que condi-
ciona a realização prática dos demais direitos). Quais são esses obstáculos?
O primeiro deles é a visão limitada da classe capitalista sobre as necessida-
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des educacionais das classes trabalhadoras. Aos capitalistas, convém que os
trabalhadores disponham da instrução mínima necessária à sua integração
no processo de trabalho mecanizado; mas os empresários sempre temem
que o acesso ao conhecimento científico e à cultura propicie aos trabalhado-
res armas intelectuais que eles possam usar na luta pela alteração da rela-
ção de forças com o capitalista. É esse o modelo ideal de educação pública
(isto é, educação das classes trabalhadoras) para a classe capitalista: “Nem
educação de mais, nem educação de menos”. 

O segundo obstáculo é a concepção também limitada que outro dos
pilares políticos da ordem social capitalista – a burocracia de Estado – tem
da educação pública. A burocracia estatal procura fazer o que é necessário
para que todos os indivíduos se submetam, ideologicamente, ao  Império
da Lei; e que se inclinem, portanto, perante o Poder de Estado da classe do-
minante, que garante pela força a vigência da lei. Atuando dentro dessa
perspectiva estratégica, a alta burocracia do Estado burguês também defen-
de um mínimo de instrução para as massas; mas teme, em qualquer caso,
que o acesso ao conhecimento científico e à cultura leve as massas além da
submissão à ordem burocrático–capitalista e do envolvimento com o regi-
me democrático–representativo, que lhes propicia tão somente a possibili-
dade de atuarem como massa de manobra das diferentes frações da classe
dominante. Dito de outra forma: o topo burocrático percebe, de modo mais
ou menos consciente, que o acesso ao conhecimento científico e à cultura
poderia levar as massas a superar a “alienação política”; e a aspirar à ins-
tauração de uma democracia direta, participativa e de caráter anti–repre-
sentativo e anti–burocrático. Em resumo: também para a burocracia estatal,
não deve haver, no sistema de educação pública, “educação de mais, nem
educação de menos”. 

Em razão desses fortes obstáculos sociais (as posturas educacionais
da classe capitalista e da burocracia estatal), o sistema de educação pública
vive num impasse permanente. Uma vez criado esse sistema, as forças po-
líticas conservadoras, por razões diversas (a classe capitalista, por temer li-
minarmente a educação das massas; a burocracia estatal, por querer direci-
onar essa educação para a emergência de uma cidadania política “passiva”)
procuram impedir que a educação pública se desenvolva e se aperfeiçoe,
pois essa evolução redundaria em maior envolvimento das massas com a
ciência e a cultura . 

Deve–se reconhecer, entretanto, que manifestam–se correntemente
pressões sociais a favor do desenvolvimento e do aperfeiçoamento do siste-
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ma de educação pública. Terão essas pressões sociais suficiente força políti -
ca? Na verdade, o clamor pela reforma da Escola pública não parte do esta-
blishment capitalista; e sim, dos profissionais da educação pública, de for-
ças políticas de esquerda ou de correntes religiosas. No terreno da luta em
torno da Escola pública, a relação de forças é portanto desigual, e a contí-
nua expansão do ensino privado, direcionada inclusive para a conquista
das classes mais baixas, enfraquece as ações em prol do sistema de educa-
ção pública. 

Voltemos à nossa interrogação inicial:  pode o direito à educação
atuar concretamente, na sociedade capitalista, como um direito instrumen-
tal, contribuindo para o desenvolvimento e o aprofundamento das cidada-
nias civil e política? Nossa resposta é negativa: como o projeto de educação
pública para as massas é implementado dentro de limites que são fixados
pelos horizontes ideológicos da classe capitalista e da burocracia estatal, o
direito à educação, reconhecido constitucionalmente pelo Estado burguês,
não chega de fato a desempenhar esse papel instrumental.

 
A natureza e os limites do direito à educação
na sociedade capitalista

Começamos nosso texto abordando uma questão bastante presente
nos trabalhos sobre cidadania: a questão da função instrumental, ou não,
do direito à educação. Agora, devemos passar à questão teórica principal:
O que é o direito à educação? Qual é a sua natureza, e quais são os seus li-
mites? 

Do ponto de vista dos direitos humanos – isto é, de uma perspecti-
va pré–jurídica –, o direito à educação equivale à aspiração de cada indiví-
duo ao máximo desenvolvimento intelectual possível, o que implicaria o
acesso ao saber historicamente acumulado. A definição desse ideal educaci-
onal dispensa a reflexão sobre os efeitos que a generalização do desenvolvi-
mento intelectual pode produzir, no plano da inserção dos indivíduos nas
esferas do trabalho, da produção e da política. Na ótica da ideologia dos di-
reitos humanos, portanto, o direito à educação é uma aspiração indepen-
dente, que encontra o seu fim em si mesma; e não se legitima pelo seu pa-
pel instrumental na concretização da cidadania global. 

O  direito  à  educação,  instaurado  pelos  Estados  burgueses,  não
pode ser identificado com o direito à educação constante das “Declarações
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de Direitos Humanos”, mesmo quando essas declarações são “reconheci-
das” pelo aparelho de Estado, ao cabo de longas (e, muitas vezes, inconclu-
sivas) controvérsias jurídicas. Na realidade, o Estado burguês não pode se
alçar à condição de instrumento de concretização da aspiração “universal”
ao  desenvolvimento  intelectual  pleno.  Quando mencionamos  os  direitos
dos indivíduos, estamos pensando no seu direito subjetivo; isto é, na sua
faculdade de exigir alguma prestação do Estado. Essa faculdade, os indiví-
duos podem fazê–la valer, ou não, conforme o seu arbítrio. 

Ora, quando o Estado burguês decreta o direito à educação,  ne-
nhum direito subjetivo individual à educação é instaurado, ainda que cer-
tas Constituições de Estados burgueses procurem criar essa aparência (Por
exemplo, na Constituição brasileira de 1988, a educação é definida como
um “direito público subjetivo”; nessa definição, o “público” está em notória
contradição formal com o “subjetivo”). Na verdade, o “direito à educação”
das Constituições burguesas equivale à imposição da escolarização como
obrigação a todas as famílias; e o descumprimento dessa obrigação é puni-
do pelo Estado com penas que podem chegar à prisão dos responsáveis pe-
las crianças. 

Resumamos nosso ponto de vista. O direito à educação, quando de-
cretado pelo Estado burguês, não é um direito subjetivo individual e nem
pode ser qualificado como um dos direitos da cidadania; essa figura jurídi-
ca ao mesmo tempo oculta e indica uma obrigação ou imposição, resultan-
te da decretação, pela burocracia estatal, de políticas públicas de curso for-
çado, encaradas como essenciais à reprodução da ordem social capitalista.
Entende–se, por isso, que o direito à educação seja, muitas vezes, teorica-
mente definido e constitucionalmente classificado como  direito social;  e
não, como um dos direitos ou garantias individuais (é o caso, por exemplo,
da Constituição brasileira de 1988). A caracterização teórica e constitucional
da obrigação de escolarização das crianças como um direito não é um caso
isolado. Outras obrigações, impostas em áreas diversas como a trabalhista
(exemplo: a obrigatoriedade de férias anuais para os trabalhadores) ou a da
saúde (exemplo: a obrigatoriedade de vacinação contra certos vírus), aca-
bam  sendo  guindadas  à  condição  de  direitos,  igualmente  classificados
como “sociais”4.

4Em textos anteriores, abordamos de modo mais minucioso a questão da verdadeira natureza
do “direito à educação”. Consultar SAES,D.A.M. DE .”Obstáculos políticos à concretização do
direito  à  educação  no  Brasil”.  In:  Linhas  críticas  n.  22,  vol.12,  janeiro–junho  2006,  Ed.
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O que ilude muitos analistas, e os leva a inserir o direito à educação
no rol dos direitos da cidadania, é o fato de que o Estado burguês, para im-
por a escolarização a todas as famílias, deve pôr em funcionamento um sis-
tema de obrigações cruzadas. Vejamos como diferentes tipos de obrigação
se entrecruzam quando o Estado burguês se relaciona com os cidadãos no
terreno educacional. Para que os pais possam cumprir a sua obrigação civil
de inscrever as crianças na escola e garantir a sua frequência, o aparelho de
Estado tem de cumprir a sua obrigação político– administrativa: criar esco-
las suficientes para que os pais possam cumprir a sua própria obrigação.
Ora, quando o Estado se mostra incapaz (por razões administrativas ou po-
líticas) de criar vagas para todas as crianças, os pais têm uma justificativa
concreta para o não–cumprimento da obrigação de escolarizar os seus fi-
lhos. Nesse caso, as famílias aparecem, aos olhos da opinião pública, como
o agente que pressiona espontaneamente o aparelho de Estado para que
este cumpra o seu papel educacional. O analista do processo educacional,
no entanto, deve ir além da impressão, difundida na opinião pública, de
que a sociedade aspira unanimemente à escolarização universal. Para tanto,
ele deve se colocar uma pergunta deliberadamente “ingênua”: se todos de-
fendem e desejam a escolarização universal, por que surge a prática da co-
erção estatal à educação? 

Existe  uma resposta  sociológica  precisa  para  essa  questão.  Nem
toda a sociedade – isto é, a sociedade no seu conjunto – defende a escolari-
zação universal. Por um lado, há classes sociais que se opõem à ação estatal
de generalização da educação escolar.  Por outro lado,  há classes  sociais
que,  embora não assumam uma postura abertamente oposicionista,  abs-
têm–se de pressionar o Estado a favor da escolarização universal. Vamos, a
seguir,  caracterizar de modo mais preciso essas duas posturas educacio-
nais; bem como indicar a 

No campo da oposição à obrigatoriedade da escolarização, encon-
tramos a classe capitalista. Todo capitalista, de um lado, espera que a sua
mão de obra tenha um mínimo de instrução; de outro lado, ele teme que os
seus empregados tenham um excesso de instrução.

A transmissão de um excesso de instrução aos trabalhadores pode
ser inconveniente para o capitalista, por duas razões. Há uma razão ideoló-
gica e política: o acesso do trabalhador ao mundo da ciência e da cultura

Universidade de Brasília; e SAES, D.A.M. DE. “O direito à educação nas Constituições: um
modelo de análise”. In: Revista de Educação PUC – Campinas n.20, junho 2006, Campinas .
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pode contribuir para a sua conscientização, e, no limite, para a contestação
da legitimidade do sistema capitalista. Uma outra razão é diretamente eco-
nômica: o trabalhador superinstruído pode querer interferir em áreas como
a definição de metas de produção, a proposição de novos métodos, o con-
trole de qualidade, etc. O excesso de instrução ministrado aos trabalhado-
res poderá, portanto, trazer problemas imediatos à própria organização do
processo de trabalho dentro da empresa. Pode–se dizer, em suma, que, no
terreno da educação de massas, dois fantasmas rondam o empresariado: a)
o fantasma da politização; b) o fantasma da sobrequalificação. 

Devemos agora, para evitarmos análises simplistas, esclarecer mi-
nuciosamente a postura educacional da classe trabalhadora. O capitalista
não se opõe a que o trabalhador tenha acesso àquele mínimo de instrução
necessário ao funcionamento da empresa capitalista. Ele é, porém, reticente
com relação à consagração legal do princípio da instrução básica para to-
dos. O empresário, de um modo geral, não encampa o princípio do ensino
público, gratuito e obrigatório; e desaprova, de modo mais ou menos dis-
creto conforme a conjuntura, a expansão da Escola Pública. A instauração
de um sistema de educação pública, sujeito à influência da burocracia esta-
tal e à pressão de diferentes classes sociais, faz a classe capitalista perder a
segurança de que poderá impor os seus objetivos ao processo educacional.
Por isso, a classe capitalista se inclina para equacionar a questão da educa-
ção de massa em termos não–estatais, privatistas e filantrópicos. Empresá-
rios  defendem,  frequentemente,  a  difusão da educação fundamental  em
suas próprias  empresas;  mostram–se favoráveis  a um sistema estatal  de
concessão de bolsas de estudo para alunos pobres em escolas particulares;
propagandeiam a aplicação do princípio da filantropia no terreno educacio-
nal. 

Na verdade, o modelo educacional ideal para a classe capitalista,
em escala mundial, é o “ensino subsidiado”, tal qual ele é praticado no Chi-
le atual. Reconheça–se, entretanto, que em poucos países capitalistas reú-
nem–se, na presente conjuntura, as condições políticas necessárias para um
ataque frontal ao sistema de educação pública. É preciso lembrar que, no
Chile, essas condições foram instauradas pelo regime militar, e não foram
suprimidas pelo regime civil posterior; ou seja, a redemocratização do regi-
me político não se fez acompanhar de um processo de dissolução da orien-
tação neoliberal da política econômica e social (aí incluída a política educa-
cional),  já que tal orientação se conciliava com os horizontes ideológicos
das classes dominantes chilenas. 
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Passemos agora à análise da postura de abstenção com relação ao
princípio da escolarização obrigatória. Tal atitude, de caráter defensivo, é
própria às classes trabalhadoras da sociedade capitalista.  Essa afirmação
pode parecer, à primeira vista, surpreendente. Afinal de contas, supõe–se
que as famílias de trabalhadores entendam as vantagens econômicas e soci-
ais da instrução elementar. O ensino fundamental propicia às crianças as
condições mínimas necessárias à sua integração no mercado de trabalho; e
também pode, eventualmente, abrir caminho, a algumas crianças, para a
ascensão na vida profissional e na escala social. A instrução elementar ten-
de portanto a ser valorizada pelas famílias dos trabalhadores, como expe-
riência intelectual que leva à qualificação para o trabalho e, até mesmo, à
ascensão individual na hierarquia social. 

Na prática social concreta, entretanto, as classes trabalhadores não
podem encarar os seus filhos apenas como  trabalhadores futuros. Diante
de pressões materiais e financeiras permanentes, essas classes sociais de-
vem também encarar os filhos como mão de obra presente, necessária à re-
produção material de toda a unidade familiar. Como afirma Luiz Antonio
Cunha: as classes trabalhadoras têm de fazer regularmente o cálculo dos
“custos indiretos de escolarização“ dos seus filhos.5 Isso significa que os
pais trabalhadores devem fazer constantemente o cálculo de tudo aquilo
que a família perderia, em termos de rendimento monetário, caso a criança
frequentasse a escola, em vez de se integrar à esfera do trabalho, formal ou
informal. As classes trabalhadoras podem ser a favor da educação escolar
dos seus filhos, desde que a instrução não se coloque como um princípio
absoluto e incondicional, situado acima das necessidades materiais da fa-
mília.  As classes  populares não estão,  portanto,  aptas a constituir–se  na
vanguarda da luta pela instauração da escolarização obrigatória, pois pres-
sentem que podem ser as principais vítimas sociais dessa obrigatoriedade. 

Descartamos acima duas hipóteses que frequentemente se insinu-
am nas análises sobre a instauração do direito à educação no Brasil: a) a hi-
pótese de que a instauração do ensino público, gratuito e obrigatório tenha
se devido à iniciativa política da classe capitalista ; b) a hipótese de que esse
processo tenha se devido à pressão social, difusa ou compacta, das classes
trabalhadoras  (estamos,  obviamente,  descartando ao  mesmo tempo uma

5Consultar  CUNHA,  L.A.  Educação  e  desenvolvimento  social  no  Brasil.  Rio  de  Janeiro:
Editora Francisco Alves, 1978, p. 146. 
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terceira hipótese, de caráter compósito: tal processo teria se devido a uma
conjugação dos dois fatores).  Falta–nos, então, responder à seguinte per-
gunta: Qual segmento social vê a escolarização obrigatória como um pro-
cesso capaz de favorecer a concretização das suas aspirações? 

Tal segmento social só pode ser uma classe social que procure con-
tinuamente se valorizar aos olhos das classes dominantes, em detrimento
das classes populares; e que, para tanto, tenha necessidade da instauração
de um espaço institucional de competição de saberes, que recompense os
vencedores com o direcionamento para os melhores postos da estrutura
ocupacional  capitalista.  Esse espaço institucional  é a Escola Pública,  que
promove a coexistência, em seu seio, de alunos provenientes de diferentes
classes sociais; e  parece recompensar sempre os alunos mais esforçados e
capazes, independentemente de sua condição de classe. A despeito de sua
aparência democrática, a instituição escolar pública é, na realidade, um es-
paço da desigualdade, já que a competição de saberes que ela organiza é
um “jogo de cartas marcadas”: os alunos vencedores ostentam condições
econômicas,  sociais e culturais muito superiores às condições ostentadas
pelos demais alunos. 

Quem são os alunos vencedores na competição de saberes encena-
da no  sistema de educação  pública?  Eles  pertencem majoritariamente  à
classe média; e essa predominância não é acidental. A classe média foi, his-
toricamente, o segmento social que impulsionou e dirigiu a pressão social a
favor da instauração da Escola Pública. Compreende–se que tal classe soci-
al tenha desempenhado esse papel histórico quando se busca as conexões
entre a formação do sistema de educação pública e os seus interesses espe-
cíficos. Os membros da classe média intuem que, dadas as desigualdades
econômicas, sociais e culturais vigentes nas sociedades capitalistas, só pode
se instaurar um simulacro de competição de saberes – e não, uma competi-
ção autêntica – na Escola Pública. Ao mesmo tempo, eles pressentem que
essa simulação, evidenciada na difusão do Mito da Escola Única,  ou da
“Escola para todos”, lhe é socialmente útil. 

Tentemos, agora, caracterizar mais claramente essa conexão. A pre-
sença da Escola Pública na sociedade capitalista difunde socialmente a im-
pressão de que os indivíduos conquistam posições superiores na economia
e na sociedade em razão dos seus méritos individuais; e não, da posse de
superiores recursos econômicos, sociais e culturais.  Ora, a difusão social
dessa impressão serve para valorizar os trabalhadores não–manuais (isto é,
a classe média) relativamente aos trabalhadores manuais. Essa valorização
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significa, em termos concretos, a melhoria da posição econômica relativa da
classe média; e o crescimento do seu prestígio social (ambos processos se
interconectando na prática). A esse respeito, é sempre importante esclarecer
que a superioridade econômica e estatutária da classe média com relação
aos trabalhadores manuais não decorre automaticamente da instauração,
numa sociedade concreta, da divisão capitalista do trabalho, que implica a
separação entre trabalho intelectual e trabalho manual (ou entre atividades
de concepção e atividades de execução). Caso a classe média se abstenha de
lutar, nos planos ideológico e político, pela sua valorização relativa no con-
junto das classes sociais destituídas da propriedade dos meios de produ-
ção, a distância que a separa dos trabalhadores manuais pode ser congela-
da ou mesmo diminuir. A classe média não pode optar pela inação ideoló-
gica e política,  já que o segmento social  dos trabalhadores manuais está
sempre se movimentando, no plano reivindicatório e corporativo, pois a
própria reprodução, em termos mínimos, da força de trabalho industrial
depende de sua ação coletiva. A classe média está, portanto, regularmente
confrontada com uma movimentação proletária que pode resultar em valo-
rização econômica e social relativa do segmento social dos trabalhadores
manuais e, concomitantemente, na sua própria desvalorização. 

Voltemos agora à questão da instauração do ensino público, gratui-
to e obrigatório. A classe média, ao lutar pela criação das condições ideoló-
gicas e institucionais necessárias à sua valorização econômica e social, vai
se envolver no movimento pela Escola Pública, tornando–se a sua força di-
rigente. Essa ação será implementada através de movimentos de intelectu-
ais e de educadores, de segmentos profissionais intelectualizados (médicos,
engenheiros, advogados) e da burocracia estatal, que age no terreno educa-
cional, não só como corpo funcional específico, mas também como repre-
sentante ideológico da classe média. 

Afirmamos portanto que a movimentação da classe média pela ins-
tauração do ensino público, gratuito e obrigatório, não tem o caráter altru-
ísta que lhe poderia ser atribuído numa análise superficial. São interesses
de classe específicos que a empurram para esse terreno de luta. É preciso
agora esclarecer que o interesse da classe média em instaurar e expandir a
Escola pública, como espaço institucional da competição de saberes, não
obriga os membros individuais da classe média a optarem necessariamente
pelo ensino público para os seus filhos. Os indivíduos de classe média têm
fundamentalmente interesse em que os seus filhos tenham acesso a ensino
de alta qualidade, público ou privado; isto é, eles anseiam por um padrão
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de ensino que prepare os seus filhos para uma trajetória escolar longa e
para a conquista de sucesso profissional e social. 

Esse interesse individual pode levar boa parte dos membros indivi-
duais da classe média (senão a maioria) a matricular os seus filhos em esco-
las particulares, nos períodos em que a escola pública sofre uma deteriora-
ção aguda e a qualidade do ensino se refugia no setor privado. A esse res-
peito, um dado interessante emergiu numa pesquisa coordenada por João
Batista Araújo e Simon Schwartzman na década de 2000: na cidade do Rio
de Janeiro, apenas 20,5% dos professores da rede municipal que foram ou-
vidos declararam que matriculariam os seus filhos numa escola pública.6

Mas, a despeito dessa preferência pessoal pelo ensino privado, a classe mé-
dia, no seu conjunto (isto é, enquanto classe social), continua a ser um deci-
sivo sustentáculo social e ideológico do ensino público, gratuito e obrigató-
rio. 

No processo de instauração, consolidação e expansão da Escola Pú-
blica,  a  orientação ideológica  e a força  material  da burocracia  estatal  se
agregam ao peso social e à força ideológica da classe média, onde são re-
crutados os “formadores de opinião”. A burocracia estatal é uma das ga-
rantias da persistência da Escola Pública na sociedade capitalista, a despei-
to dos ataques intermitentes da classe dominante. Mas qual é a motivação
desse grupo funcional na defesa do ensino público, gratuito e obrigatório?
De um lado,  os burocratas,  como trabalhadores não–manuais,  comparti-
lham o universo ideológico da classe média; e se envolvem em ações coleti-
vas que resultem em valorização econômica e social relativa dessa classe
social. De outro lado, a burocracia estatal tem uma motivação especifica-
mente funcional para defender a Escola Pública: essa instituição é indispen-
sável para a promoção da “socialização política mínima“ das massas. Esse é
um dos papéis ideológicos fundamentais da burocracia do Estado burguês:
organizar um processo educacional que habitue todos os indivíduos a res-
peitar a Lei, e os ensine, consequentemente, a acatar o Poder de Estado que
esse corpo funcional exerce por delegação da classe dominante. Em suma: a
burocracia estatal, além de defender a Escola pública enquanto represen-
tante ideológico da classe média, também o faz por encará–la como instru-
mento de difusão da cidadania política, em sua forma elementar e passiva.
Mas o seu compromisso com o desenvolvimento da cidadania política tem

6Cf. a matéria publicada na Folha de São Paulo , de 30 de março de2002 p.C3 ; e intitulada
“Professor prefere filho na rede privada”.
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limites: a burocracia estatal teme, de modo mais ou menos consciente, que
a Escola pública, ao direcionar crescentemente os seus esforços pedagógi-
cos para as massas, acabe fomentando uma cidadania política ativa e atitu-
des participativas. Ora, o envolvimento da Escola pública num processo
ideológico e intelectual de tal envergadura entraria em contradição com o
papel funcional da burocracia estatal (isto é, o papel de guardiões da or-
dem social vigente) e com os seus interesses corporativos (isto é, os privilé-
gios de que os burocratas usufruem, quando confrontados com a “socieda-
de civil”). 

A caracterização sociológica do comportamento da classe média e
da burocracia estatal nos permite entender porque uma classe social mino-
ritária (a classe média) e um corpo funcional sem conexões diretas com a
classe dominante (a burocracia estatal) logram impor a escolarização uni-
versal a uma minoria dominante (a classe capitalista) e à maioria social (as
classes trabalhadoras); e porque essa política pública de curso forçado (a es-
colarização obrigatória),  defendida por aqueles segmentos sociais porém
não pelo conjunto da sociedade, deve se metamorfosear, nos planos ideoló-
gico e jurídico, num dos “direitos da cidadania”.

Os limites do funcionamento do sistema de edu-
cação pública na sociedade capitalista 

Chegamos, aqui, à conclusão de nossa análise. No seu processo de
reprodução, a sociedade capitalista tem de ir assumindo crescentemente a
aparência de uma “sociedade aberta”, onde vigora a democracia das opor-
tunidades. Por isso, todas as sociedades capitalistas, nalgum ponto de seu
desenvolvimento,  acabam  concretizando  o  acesso  universal  à  educação
fundamental ou mesmo básica (parece–nos que só mesmo numa sociedade
socialista se poderia concretizar um projeto estatal de escolarização univer-
sal que chegasse a abranger o próprio ensino superior. Mas sempre existe a
possibilidade de surgirem, nas sociedades capitalistas avançadas, projetos
estatais de universalização do ensino superior, o que implicaria no mínimo
alguma modificação substancial na sua estrutura interna e certa diferencia-
ção dos seus ramos). Mas o acesso de todos os indivíduos à Escola não ga-
rante que o sistema de educação pública  vá funcionar a favor da plena
transmissão de ciência e de cultura às massas. 
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Procurei indicar, neste texto, que a postura educacional de todas as
classes sociais da sociedade capitalista dificulta o funcionamento ideal do
sistema de educação pública. A classe capitalista é, no mínimo, reticente, e,
no máximo, hostil com relação à Escola pública. As classes trabalhadoras
querem, eventualmente, educação escolar para os seus filhos; mas não que-
rem ser aprisionadas na “camisa de força” do ensino público, gratuito e
obrigatório. A classe média está comprometida, ideologicamente, com a Es-
cola Pública: mas a maioria dos seus membros não quer fazer um uso pes-
soal  dela. A burocracia estatal quer que a Escola pública forme  cidadãos
políticos passivos; mas não quer que as suas atividades pedagógicas ultra-
passem esse limite. O conjunto dessas posturas educacionais de classe nos
permite aventar a hipótese final de que: I) a existência da Escola Pública é
ideologicamente importante para a reprodução das sociedades capitalistas,
pois  ela  contribui  para  a  realimentação  regular  do  Mito  da  “Sociedade
Aberta”; II) a ação da Escola Pública no sentido da incorporação plena das
massas à vida intelectual estará permanentemente bloqueada pelos fatores
sociais anteriormente mencionados. Isso significa que a plena transforma-
ção social e cultural da Escola Pública se configura como uma reivindica-
ção política, que só pode ser acolhida fora dos limites do modelo vigente
de sociedade. 
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ESCOLA ÚNICA CAPITALISTA: 
METAS E MITOS

Antonio Bosco de Lima1

Aldo Duran Gil2

Introdução

Neste capítulo destacamos elementos que agregam valor à relação
trabalho educação. Válido observar que mais do que relação, trata–se de
uma articulação, ou melhor, de uma indissociabilidade de categorias e de
práticas. Temos então uma relação teórico–prática na qual não se produz
trabalho sem educação e não se produz educação que não tenha relação
com o trabalho.

Mas qual trabalho serve à educação? E qual educação serve ao tra-
balho? A recuperação de velhos conceitos tão em moda, introduzidos como
novidade é marcante no século XXI, trata–se de recupera concepções que
pareciam ter sido exauridas. Capital Humano, como Neocapital Humano,
empreendedorismo schumpeteriano3 (otimismo, ação animal empresarial)
como empreendedorismo cidadão, autosustentabilidade, economia solidá-
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nha de Pesquisa Políticas e Gestão da Educação. Vinculado atualmente na Linha de Trabalho,
Sociedade e Educação. Autor de artigos que tratam da formação de professores, da gestão es-
colar, do Estado, da democracia, do público e privado, tendo publicações pela Xamã, Alínea,
Edunioeste e Edufu. Pesquisador da FAPEMIG e CNPq, é Líder do Grupo de Pesquisa Estado,
Democracia e Educação (GPEDE). E–mail: boscodelima@gmail.com e bosco@faced.ufu.br.
2 Professor adjunto da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), atuando no Programa de
Pós–Graduação  em  Ciências  Sociais  (PPGCS)  nas  áreas  ciência  política  e  sociologia,  com
ênfase  em  Teoria  do  Estado,  Teoria  Política,  Sociologia  Política.  Autor  de  artigos  sobre
processos  sócio–políticos  de mudança recente  em alguns  países  sul–americanos  (Bolívia  e
Equador),  sobre  o  Estado  burguês  dependente  e  desenvolvimento  capitalista  na  América
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3 Enfim, nas primeiras décadas do século XX Schumpeter (1985) tratava de desenvolver teses
sobre inovações do sistema econômico, focalizando, não o capitalista, mas o empresário (o
qual também poderia ser  o dono do capital)  com o um inovador e empreendedor,  o  que
geraria as bases necessárias para o equilíbrio do capital, preservando seu acúmulo, e dirimir
suas crises futuras.
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ria, pedagogia de projetos em substituição ao planejamento tradicional, en-
fim, estamos vivenciando uma experiência fundada no neopedagogismo, que
vem substituir a velha pedagogia cunhada pelos séculos e lapidada por Co-
menius em sua Didáctica Magna, que desenvolveu os processos de adequa-
ção da escola ao capitalismo nascente, ou melhor, que consolidou “[…] a
concepção de escola moderna.” (ALVES, 2005, p. 37).

Será desvelando estas categorias ditas novas, mas com o limo do
tempo em suas entranhas, que poderemos compreender como a relação tra-
balho e educação se compenetram, se penetram, são produzidas.

1 – Relação trabalho e educação

O modismo metódico do empregadorismo e do empreendedorismo
tem sido cada vez mais sistematizado e fruto de emulação para os meninos
e meninas desde a mais tenra idade até os sujeitos em formação superior. A
concepção de trabalho com que a escola se identifica não tem contribuído
para a rebeldia contra a exploração do trabalho pelo capital, tampouco para
constituir–se  em  instrumentos  de  lutas  sociais  que  alterem  a  relação
capital/trabalho. “Para ter acesso aos meios de produção e poder produzir
sua própria existência material, o trabalhador tem de submeter–se às regras
do capital, realizando um trabalho forçado, que não serve a ele, trabalha-
dor, mas ao proprietário do capital.” (PARO, 2012, p. 6). Ou seja, o que cau-
sa alheamento e estranhamento ao trabalho está contido no modo de pro-
dução capitalista e no seu processo produtivo. A escola busca adequar os
sujeitos ao mundo do trabalho, no sentido da tentativa, nem sempre educa-
damente – isto é, sem coerção ou violência –, de introduzir os jovens no ca-
minho da obediência e da disciplina sob o imperativo do capital. 

Esta luta capital vs trabalho do modo de produção capitalista se de-
para com questões fundamentais relacionadas ao mundo do trabalho, a sua
dimensão ética, a sua organização. Estas questões dizem respeito à admi-
nistração da força de trabalho, de modo que esta seja cada vez mais produ-
tiva, eficiente e disciplinada.

Quais serão então as soluções buscadas para amenizar tal dor proce-
dimental?
a) Modelos de organização do trabalho, como as Teorias de Adminis-
tração ou das Organizações e, 
b)  Formação  de  subservientes  ao  trabalho,  ou  como  quer  Taylor
(1995) quando busca o trabalhador ideal, um “gorila amestrado” ou
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mais polidamente um “trabalhador classificado” – “Sob esse modo de
produção, o trabalho deixa de ser móvel de realização humana para
constituir–se em fonte de aniquilamento do ser humano como sujei-
to”. (PARO, 2012, p. 6).

É o indivíduo/sujeito trabalhador que se transforma em instrumen-
to da máquina, conforme evidenciado no filme Os Tempos Modernos de Cha-
plin, ou conforme o cronista Giudice (2001), se transforma em arquivo. O
conto de Giudice narra a história de joão4, que igualmente a milhares de
trabalhadores criam um vínculo com o seu emprego de forma subserviente
e disciplinada. Em vez de recompensas positivas, joão vai recebendo degra-
dações, descontos, reduções de salário, de férias, enfim de seus “benefícios
sociais”, até que no momento de sua aposentadoria, o ápice do conto, ele
está desassalariado. E se conclui o conto: “joão afastou–se. O lábio murcho
se estendeu. A pele enrijeceu, ficou lisa. A estatura regrediu. A cabeça se
fundiu ao corpo. As formas desumanizaram–se, planas, compactas. Nos la-
dos, havia duas arestas. Tornou–se cinzento. joão transformou–se num ar-
quivo de metal.” (2001, p. 384).

Pois em sua sujeição ele foi se transformando – com o decorrer do
seu tempo de sobrevida e de trabalho – em um arquivo. A família fomenta,
a escola orienta.  

Porque não divisa outra solução, conseguir um emprego e deixar–se
explorar  é o  sonho da imensa população de despossuídos.  Assim,
toda a vida dos membros das camadas trabalhadoras, desde a infân-
cia, é preenchida por preocupações a respeito do trabalho alienado
que está desenvolvendo ou vai desenvolver no futuro. (PARO, 2012,
p. 7).

Tragtenberg também converge, a partir desta lógica, ao fazer uma
critica à estrutura burocrática da escola e da busca de adequação das famí-
lias às burocracias empregatícias. Assim, ele sustenta (1978, p. 29):

É importante lembrarmos que a família conserva grande parte de sua
importância como base inicial da seleção social dos indivíduos,  ela
transmite ao herdeiro, ao filho, não somente o capital financeiro, mas
também o capital cultural. Esse capital cultural tem sua legitimidade
definida através dos títulos escolares.

Pois, então, se a família fomenta, cabe a escola orientar:

4É joão mesmo! Uma coisa, um objeto, uma engrenagem do capital.
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No interior do sistema social as instituições educacionais e seus sacer-
dotes, os professores, desenvolvem um trabalho contínuo e sutil para
a conservação da estrutura de poder e, em geral, da desigualdade so-
cial existente. Duas são as principais funções conservadoras atribuí-
das à escola e aos professores: a exclusão do sistema de ensino dos
alunos das classes sociais inferiores e a que definimos como socializa-
ção à subordinação, isto é, a transmissão ao jovem de valores compa-
tíveis com seu futuro papel de subordinado. (TRAGTENBERG, 1978,
p. 29).

Unir trabalho e instrução como forma de educar a criança acima de
nove anos não é uma utopia. Isto que “parece” polêmico e terrível, saindo
da boca de Marx e Engels, ainda não se realizou5, pois é exatamente o con-
trário o que ocorre na sociedade capitalista. Vale dizer, vigora a separação
entre trabalho e instrução como produto da divisão social do trabalho capi-
talista, basicamente separação entre trabalho manual e trabalho intelectual
– nos países emergentes congregados no denominado BRICS (Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do Sul), nos países em desenvolvimento, nos paí-
ses periféricos, nos países capitalistas centrais, bem como na pobreza do ca-
pitalismo avançado.

Incumbe explicar o posicionamento sócio–político e ideológico so-
bre essa questão por parte do movimento operário comunista internacional na
Europa depois de meados do século XIX. Trata–se das “Instruções para os
delegados do Conselho Geral Provisório. As diferentes Questões” escritas
por Marx em 1866 (Cf. MARX, 1866) para os delegados do Conselho Cen-
tral Provisório (que depois foi designado Conselho Geral) que iriam partici-
par no I Congresso Internacional de Trabalhadores, realizado em Genebra
em setembro daquele ano. Seis dos nove parágrafos dessas instruções fo-
ram formulados por Marx, sendo adotados nesse Congresso (que depois vi-

5Dizemos “ainda não se realizou” uma educação combinada com trabalho em nenhum perío-
do na sociedade capitalista, embora houvessem tentativas históricas de experiências sérias de
implementação, porém fracassadas. A título indicativo, mencionemos a experiência célebre no
caso da primeira fase da Revolução Russa iniciada em 1917 na tentativa de instaurar uma edu-
cação  alternativa,  socialista,  sendo atestada pela  experiência  do educador socialista  Maka-
renko (1989), entre outros, e seu debate com outros educadores ou dirigentes anarquistas. So-
bre essa experiência, sobretudo, a tentativa de instaurar a “nova escola” (de orientação socia-
lista), a literatura é expressiva: Cf. SAVIANI (2011), LUCENA et al (2011), BITTAR & FERREI-
RA JR. (2011), AMBONI et al (2012), entre outros. Uma discussão sobre o papel da educação
pós–revolucionária em transição para uma sociedade socialista e comunista, oferece Saes em
Educação e Socialismo (2004).
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raram resoluções da I Internacional em 1872), entre eles o parágrafo sobre
“Trabalho juvenil e infantil (ambos os sexos)”.

Em o “Manifiesto Inaugural de la Asociación Internacional de los
Trabajadores” (Marx, 1864) – escrito em conjunto com os Estatutos Provisó-
rios em 1864 –, contribuiu para subsidiar a discussão do movimento operá-
rio internacional na luta contra o capital e contra o Estado burguês. Na li-
nha das “Instruções” aos delegados operários que participaram no I Con-
gresso Internacional de Trabalhadores em 1866, o Manifesto Inaugural faz
uma análise de conjuntura um tanto sombria para a classe operária: a eleva-
díssima exploração do trabalho de crianças e o alto índice de morte das
mesmas.

Marx critica tenazmente as posições oficiais de alguns parlamenta-
res que aplaudiam o boom econômico da Inglaterra (no período 1850–1863),
alardeando a diminuição da pobreza e o melhoramento das condições soci-
ais dos trabalhadores ingleses, mas, contrariamente a essa concepção, o que
ocorria era uma brutal concentração e centralização de capital em poucas
mãos ou famílias  proprietárias  e  brutal  exploração da força de trabalho
pelo capital (extração de mais–valia absoluta). Os relatórios dos funcioná-
rios estatais ou inspetores de fábrica (livro azul), que mostravam a realida-
de das  condições  críticas  e  paupérrimas  dos  trabalhadores  nas  fábricas,
principalmente do trabalho de crianças, não conseguiam impactar ou ate-
nuar as declarações bombásticas e chauvinistas sobre o crescimento econô-
mico dos membros do parlamento inglês no período imperialista vitoriano. 

Produto da altíssima exploração, as crianças morriam de fato de
fome e de doença por causa do trabalho, mesmo com uma ligeira melhoria
do salário das mulheres, que conseguiam amamentar seus filhos sem neces-
sidade de usar o  cordial de Godfrey (uma espécie de “biotônico Fontoura”)
que continha ópio e outras substâncias tóxicas (utilizado pelos pais traba-
lhadores com o fim de aliviar a dor das crianças causada pela fome e a do-
ença). O deus Moloch da antiguidade e o sacrifício de crianças (que não
gostava de sacrifício de crianças operárias), foi superado pelo “deus” capi-
tal: o sacrifício de crianças no altar da máquina – o vampiro moderno, que
extrai sangue de crianças, adolescentes, jovens (de ambos os sexos), mulhe-
res e homens trabalhadores. Tal metáfora subsidia a análise sobre a dinâmi-
ca ou metabolismo da exploração do trabalho e extração de mais–valia em
O Capital.

Diante dessa situação, a classe operária deve se organizar internaci-
onalmente para lutar contra o capital, pois “os senhores da terra e os senho-
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res do capital se valerão sempre de seus privilégios políticos para defender
e perpetuar seus monopólios econômicos. Muito longe de contribuir com a
emancipação do trabalho, continuarão opondo todos os obstáculos possí-
veis” (MARX, 1864; tradução nossa).

Nessa linha de raciocínio, no artigo 7º da resolução dos “Estatutos
Gerais da Associação Internacional dos Trabalhadores” de 1864 (que foi in-
cluído como estatuto na I Internacional em 1872), Marx sustenta o seguinte:

Na sua luta contra o poder coletivo das classes proprietárias, o prole-
tariado só pode agir como classe constituindo–se a si próprio em par-
tido político distinto, oposto a todos os antigos partidos formados pe-
las classes proprietárias.
Esta constituição do proletariado em partido político é indispensável
para assegurar o triunfo da Revolução social e do seu objetivo supremo: a
abolição das classes.
A coalizão das forças operárias, já obtida pela luta econômica, deve ser-
vir também de alavanca nas mãos desta classe, na sua luta contra o poder
político dos seus exploradores.
Servindo–se sempre os senhores da terra e do capital dos seus privilé-
gios políticos para defender e perpetuar os seus monopólios econô-
micos e subjugar o trabalho, a conquista do poder político torna–se o
grande dever do proletariado (MARX, 1864; grifo nosso).6

Voltemos a nosso assunto. Qual o conteúdo dessas instruções/reso-
luções que revelam o contexto histórico de luta draconiana do movimento
operário contra o capital? Grosso modo, podemos sintetizar os seguintes
pontos: 

a) A necessidade premente de instauração de uma associação internacio-
nal dos trabalhadores que sirva como organização política autônoma
ou independente, livre de qualquer submissão ou dependência pesso-
al ou coletiva (diante do patrão dono de terras, patrão capitalista, em
suma, domínio do capital sobre o trabalho),  que sirva como instru-
mento de luta econômica e política contra a exploração do trabalho
pelo capital – a necessidade imperiosa de combinação da luta econômica
e luta política, aspecto que aparece taxativa e contundentemente;

b) Elaboração de relatórios anuais com base de dados estatísticos concre-
tos sobre as condições do trabalho nos diversos ramos da indústria e

6Tradução  nossa  com  base  no  texto  disponibilizado  pelo  Marxists  Internet  Archives em
espanhol  e  português  de  Portugal:  <http://www.marxists.org/espanol/m–e/1860s/1864–
est.htm> e <www.marxists.org/portugues/marx/1871/10/24.htm>.
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ocupações (salário, jornada de trabalho, trabalho noturno,  trabalho de
crianças e mulheres, higiene, saúde, educação, etc.) com vistas a conscien-
tizar a luta reivindicatória diante do Estado burguês (ampliação da le-
gislação de fábrica) e resistir à altíssima e intensa exploração do traba-
lho pelo capital; orientar a ação transformadora do movimento operá-
rio com o intuito de superar o modelo capitalista de sociedade, pois tal
movimento estava ciente sobre o caráter de classe do Estado – o Esta-
do burguês é guardião da propriedade privada da classe dominante,
neste caso do capital, daí a atuação desse Estado como instrumento de
dominação dessa classe;

c) A luta pela instauração da jornada de oito horas e, sobretudo, pela li -
mitação e logo eliminação da exploração do trabalho de crianças, ado-
lescentes, jovens e mulheres, num contexto gritante de altíssima explo-
ração  desses  segmentos  sociais  pelo  capital;  o  movimento  operário
buscava forçar ou obrigar o Estado, diante a voracidade da classe capi-
talista exploradora (sacrifício de crianças no altar da máquina ou no
santuário da fábrica: as crianças morriam de fome mesmo!), a impor
leis que regulamentem a eliminação do trabalho de crianças, que se
consagrem como direito das crianças;  tais  leis  converter–se–iam em
força social e que, num determinado momento, poderiam ser utiliza-
das como instrumento do movimento operário na luta contra o poder
governamental ou poder do Estado vigente.7

É nesse contexto que se insere o parágrafo que diz respeito ao “Tra-
balho juvenil e infantil (ambos os sexos)”. O texto começa com o seguinte
esclarecimento: “consideramos a tendência da indústria moderna para le-
var as crianças e jovens de ambos os sexos a cooperarem no grande traba-
lho da produção social como uma tendência progressiva, sã e legítima, em-
bora sob o capital tenha sido distorcida numa abominação” (MARX, 1866; grifo
nosso). Logo,

Em uma sociedade racional, qualquer criança deve ser um trabalhador
produtivo a partir dos nove anos, da mesma forma que um adulto em

7Claro, governo e Estado que não eram da classe operária, por isso o constante apelo de se
organizar em partido político independente e conquistar o poder governamental por parte do
movimento  operário.  Depois  da  experiência  da  Comuna  de  Paris  (1871),  a  maioria  dos
integrantes do movimento estava ciente de que não bastava a conquista do governo, deixando
intacto  o  órgão/aparelho  estatal  parasitário  e  corrupto  (Estado  burguês),  cujo  órgão
democrático (Parlamento) funciona com a lógica do cretinismo parlamentar – era necessário
destruir o Estado burguês e socializar os meios de produção. Tais conclusões também podem
ser extraídas de a Crítica do Programa de Gotha (MARX, 1875).
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posse de todos os seus meios, não pode escapar da lei da natureza,
segunda a qual aquele que quer comer tem de trabalhar, não só como seu
cérebro, mas também com suas mãos. (MARX e ENGELS, 1992, p. 59; gri-
fo do autor).

Está reservada para a criança de nove anos em diante (em suas vá-
rias faixas etárias) o direito de frequentar a escolas em horários condizentes
com sua realização no trabalho. Escola e local de trabalho são, para Marx e
Engels, formas necessárias para a constituição do sujeito omnilateral. 

Mas vejamos qual é a distinção que Marx faz, anotando–se que tra-
balho tem vínculo com a educação destes jovens. Note–se que o texto não
se refere a toda criança de todo grupo social, tampouco todas as crianças de
zero a 13 ou 15 anos (ou à criança em sentido abstrato no duplo sentido:
grupo social e faixa etária elástica), ficando claro tratar–se de  crianças da
classe operária: “No entanto, presentemente, nós temos apenas de tratar de
crianças e jovens de ambos os sexos pertencendo ao povo trabalhador. Devem
ser divididos em três classes, a serem tratadas de maneira diferente” (MARX,
1866; grifo nosso)8. Essa citação precede o texto abaixo:

A primeira compreende as crianças dos nove aos doze anos; a segun-
da, dos treze aos quinze; a terceira, dos dezesseis aos dezessete anos.
Propomos que o emprego da primeira categoria, em todo o trabalho,
na fábrica ou no domicílio, seja reduzido para duas horas; o da se-
gunda, para quatro horas, e o da terceira, para seis. (MARX e EN-
GELS, 1992, p. 59).

Esclareça–se  novamente  que  aqui  Marx  está  se  referindo a  uma
classe social específica que deve praticar educação articulada com trabalho:
a classe operária, e não todas as classes sociais (classes média e burguesa, ou
outras frações de classe dominante ou frações de classe dominada que coe-
xistem com a classe operária). Em princípio, no horizonte, tal prática pode-
rá se estender a todas as classes sociais (“humanidade”), mas deve partir da
iniciativa da classe operária que,  ao concretizar  sua emancipação,  busca
emancipar toda a sociedade da alienação do trabalho e da dominação do
capital. Senão, vejamos:

8O que está em itálico (entre colchetes no texto aqui utilizado = “[pertencendo ao povo traba-
lhador. Devem ser divididos]”) foi omitido na primeira edição pelo jornal que publicou o tex-
to, sendo corrigido numa edição posterior (Cf.
 <http://www.marxists.org/portugues/marx/1866/08/instrucoes.htm#n46>).

http://www.marxists.org/portugues/marx/1866/08/instrucoes.htm#n46


31

O direito das crianças e dos jovens tem de ser feito valer. Eles não são
capazes de agir por si próprios. É,  no entanto, dever da sociedade
agir em nome deles. [grifo do autor].
Se as classes média e superior negligenciam os seus deveres para com a sua
descendência, a culpa é delas. Partilhando os privilégios dessas classes, a
criança está condenada a sofrer dos preconceitos daquelas. (MARX,
1866; grifo nosso).

E a postura da classe operária sobre o assunto:

O caso da classe operária apresenta–se bem diferente. O operário não é um
agente  livre.  Em demasiados casos,  ele é  até  demasiado ignorante
para compreender o verdadeiro interesse do seu filho, ou as condi-
ções normais do desenvolvimento humano. No entanto,  a parte mais
esclarecida da classe operária compreende inteiramente que o futuro da sua
classe,  e, por conseguinte, da humanidade, depende completamente
da formação da geração operária nascente. Eles sabem, antes de tudo o
mais, que as crianças e os jovens trabalhadores têm de ser salvos dos efeitos
esmagadores do presente sistema. (MARX, 1866, grifo nosso).

Isto se faz necessário, pois o trabalho é categoria central (princípio
educativo) na constituição do homem, enquanto para o liberalismo a condi-
ção e formação moral do homem racional e individual são determinantes e,
por conseguinte, unilateral que fortalece a reprodução ao infinito da divi-
são manual e intelectual do trabalho – alimenta as fornalhas da locomotiva
(como um deus Moloch) com os corpos e espíritos das crianças. 

Ou melhor: pais, mães, irmãos, avós, tios, primos, amigos, numa
palavra a maioria social (trabalhadores da cidade e do campo, as classes
populares) tornam–se tijolos de uma parede ou energia para funcionar a
engrenagem da máquina. 

Seria ótimo que as escolas elementares iniciassem a instrução das cri-
anças antes dos nove anos. Porém, por agora, só nos preocupamos
com antídotos absolutamente indispensáveis para resistir aos efeitos
de um sistema social que degrada o operário até o ponto de transfor-
má–lo em um simples instrumento de acumulação de capital e que
fatalmente converte os pais em mercadores de escravos de seus pró-
prios filhos. (MARX e ENGELS, 1992, p. 59).

Ou conforme Marx e Engels, no Manifesto Comunista (1980, p. 32).

As declamações burguesas sobre a família e a educação, sobre os do-
ces laços que unem as crianças aos pais, tornam–se cada vez mais re-
pugnantes à medida que a grande indústria destrói todos os laços fa-
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miliares do proletário e transforma as crianças em simples objetos de
comércio, em simples instrumentos de trabalho. 

E o que há de novo nisto? Talvez o fato de milhares de crianças se
prostituírem nas esquinas,  esmolarem nas ruas,  fazerem o transporte de
drogas, serem “aviões” olheiros de traficantes. Não há novidade no capital,
talvez, o novo seja que estas crianças não “trabalhem” de 12 a 16 horas. Tal-
vez os pais tenham uma opção entre a venda de suas forças de trabalho e se
tornar “cliente” de uma política assistencialista qualquer, como o programa
bolsa família. Mas a essência compulsória da exploração do trabalho infantil
pelo capital ainda está por ser erradicada, porém não no modelo capitalista
de sociedade, mas sim numa nova sociedade, como veremos mais à frente.

A exemplo disto, em 2012 a cidade de Uberlândia

[…] tem 9.776 crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade traba-
lhando, segundo números do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). 
De acordo com o MPT [Ministério Público do Trabalho], cerca de 5%
da população infantil mineira, em idade de 10 a 14 anos, estão envol-
vidas com algum tipo de trabalho. O número representa 100 mil cri-
anças em situação que desrespeita a legislação brasileira, que proíbe o
trabalho à população com menos de 13 anos. Em todo o Brasil, são
mais de 1 milhão de crianças trabalhando. O setor que possui maior
foco  de  trabalho  infantil  é  o  comércio  (Correio  de  Uberlândia,
13/06/2012, p. A4).

Um exemplo mais recente é o caso das crianças do 1º ao 5º ano das
escolas do Estado de Minas Gerais serem impedidas de terem aulas de edu-
cação física com profissional habilitado, num país em que o esporte será a
atração nos próximos anos (Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas em
2016). Trata–se da política de “choque de gestão” (política neoliberal já ado-
tada no governo Aécio Neves do PSDB) seguida à risca pelo governo Anas-
tasia, do mesmo partido, que visa – entre outras coisas – cortar os gastos
públicos, principalmente na área das políticas sociais, com o imperativo de
“equilibrar o orçamento” e “gastar o dinheiro público com eficiência”. Tal
medida impede os professores profissionais, habilitados na disciplina, de
ministrarem as aulas deixando essa atividade aos professores regentes que
não possuem habilitação nessa disciplina, aprofundando a calamidade da
educação básica no estado: demissão crescente de professores, não contra-
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tação de novos professores, aumento da precarização da força de trabalho,
além dos salários de fome, etc.9

Observe–se que não está se considerando uma relação de trabalho
mais explicita, mesmo que informal, aquele trabalho que está aquém da in-
formalidade, tipo clandestino, não entra neste computo (ajudar os pais a ca-
tar papelão, por exemplo).

Porém, se indagados sobre as possibilidades de uma edu-
cação alternativa, a nossa resposta é positiva: é possível trabalharmos pela
criação de condições que contribuam, de alguma forma, com a transforma-
ção do modo de produção capitalista por meio de um processo de escolari-
zação articulada entre educação e trabalho desalienado.

As escolas politécnicas e agronômicas são fatores desse processo de
transformação que se desenvolveram espontaneamente na base da in-
dústria moderna; constituem também fatores dessa metamorfose as
escolas de ensino profissional onde os filhos dos operários recebem
algum ensino tecnológico e são iniciados no manejo pratico dos dife-
rentes instrumentos de produção. (MARX e ENGELS, 1992, p. 69). 

E complementam sobre os limites de tal “conquista”: “A legislação
fabril arrancou ao capital a primeira e insuficiente concessão de conjugar a
instrução primária com o trabalho na fábrica.” (MARX e ENGELS, 1992, p.
69).

Já na  Crítica do Programa de Gotha (1875), Marx mantém a postura
defendida pelo movimento operário comunista desde a Ideologia alemã, pas-
sando pelo  Capital (e outras obras) no que diz respeito à articulação entre
educação e trabalho, sendo taxativo na luta por um novo tipo de sociedade,
colocando as premissas teóricas da possibilidade da transição ao socialismo
e ao comunismo. Por isso,  o  movimento operário não podia defender a
educação pública, estatal e gratuita, justamente porque educação e trabalho
alienados,  estranhados,  constitutivo  da sociedade capitalista,  e  o  Estado
burguês, que correspondem a essa sociedade, não só mantém os grilhões
do capital sob os trabalhadores e a maioria social (exploração de classe),
mas também a reprodução – ao longo do tempo – do domínio do capital e
do modelo capitalista de sociedade. Vejamos um trecho da crítica do Marx

9Ver artigo “No país da Copa e das Olimpíadas, crianças mineiras são impedidas de terem
aula de Educação Física”. Disponível em: <http://socialistalivre.wordpress.com/2013/03/15/no–
pais–da–copa–e–das–olimpiadas–criancas–mineiras–sao–impedidas–de–terem–aula–de–
educacao–fisica/>,15/03/ 2013. Acesso em 15 de março de 2013.

http://socialistalivre.wordpress.com/2013/03/15/no-pais-da-copa-e-das-olimpiadas-criancas-mineiras-sao-impedidas-de-terem-aula-de-educacao-fisica/
http://socialistalivre.wordpress.com/2013/03/15/no-pais-da-copa-e-das-olimpiadas-criancas-mineiras-sao-impedidas-de-terem-aula-de-educacao-fisica/
http://socialistalivre.wordpress.com/2013/03/15/no-pais-da-copa-e-das-olimpiadas-criancas-mineiras-sao-impedidas-de-terem-aula-de-educacao-fisica/
http://socialistalivre.wordpress.com/2013/03/15/no-pais-da-copa-e-das-olimpiadas-criancas-mineiras-sao-impedidas-de-terem-aula-de-educacao-fisica/
http://socialistalivre.wordpress.com/2013/03/15/no-pais-da-copa-e-das-olimpiadas-criancas-mineiras-sao-impedidas-de-terem-aula-de-educacao-fisica/
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na parte “Glosas marginais ao Programa do Partido Operário Alemão”, que
defendia “Educação popular geral e igual pelo Estado. Escolaridade obrigató-
ria geral. Instrução gratuita”:

Educação popular igual? O que se entende por isso? Acredita–se
que na sociedade moderna (que é da única que pode–se tratar)
a educação pode ser igual para todas as classes? Ou reclama–se
que as classes superiores também devem ser obrigadas com-
pulsivamente a se conformar com a modesta educação – da es-
cola pública  [Volksschule]  – a única compatível com as condi-
ções econômicas, não só dos operários assalariados, mas tam-
bém dos camponeses? (MARX, 1875; grifo do autor e tradução
nossa).

E ainda,

“Escolaridade  obrigatória  geral.  Instrução  gratuita”.  A  primeira  existe
mesmo na Alemanha,  a  segunda na Suíça  [e]  nos  Estados Unidos
para as escolas primárias. Se, em alguns Estados deste último [país],
também há estabelecimentos de ensino “superior” que também são
“gratuitos”,10 isso só significa de fato pagar às classes superiores os
seus custos de educação a partir da caixa geral de impostos. […].
O parágrafo sobre as escolas deveria, pelo menos, ter reclamado esco-
las técnicas (teóricas e práticas) em combinação com a escola primá-
ria. (MARX, 1875; grifo nosso).

Logo segue a conclusão lapidar:

Uma “educação popular pelo Estado” é absolutamente inadmissível. De-
terminar por uma lei geral os recursos das escolas públicas, a qualifi-
cação do pessoal docente, os ramos de ensino, etc., e, como acontece
nos Estados Unidos, supervisionar por inspetores do Estado o cum-
primento destas prescrições legais, é algo totalmente diferente de no-
mear o Estado educador do povo! Mais ainda, é de excluir igualmen-
te o governo e a Igreja de toda a influência sobre a escola. (MARX,
1875; grifo do autor e tradução nossa).11

10Os pólos extremos são semelhantes em relação à educação básica e à educação superior
pública,  gratuita  e  estatal.  Lembremos  do  lema  do  ensino  superior  atual  no  Brasil:
“universidade pública, estatal, gratuita, de qualidade, laica e socialmente referenciada”, uma
defesa ideológica de uma classe social particular (a classe média).
11Na tradução da primeira e última citação da  Crítica do Programa de Gotha nos baseamos
novamente nas versões em português de Portugal e espanhol dos textos disponibilizados pelo
Marxists Internet Archive: <http://www.marxists.org/portugues/marx/1875/gotha/gotha.htm> e

http://www.marxists.org/portugues/marx/1875/gotha/gotha.htm
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2. Superação da escola capitalista

2.1 Educação omnilateral

Por isso a preocupação fundamental de Marx e Engels – que endos-
savam e davam visibilidade à preocupação do movimento operário euro-
peu na época – era emancipar os homens, mulheres e crianças trabalhado-
ras através da luta pela libertação do trabalho alienado, da escravidão do
trabalho no capitalismo, pois historicamente o capital conseguiu aprofun-
dar sobremaneira a exploração do trabalho, elevando–a à enésima potência:
o trabalhador torna–se objeto, coisa, instrumento da máquina; sendo a for-
ça de trabalho parte do capital, submetida e dominada por ele: alienação,
fetichização, estranhamento, ou reificação e coisificação, como em Lukács e
Meszáros (Cf. ANTUNES, 2011). No caso da relação trabalho e educação,
reprodução ideológica das estruturas econômica e política capitalistas atra-
vés da escola (ALTHUSSER, 1989; BOURDIEU & PASSERON, 2010; BAU-
DELOT & ESTABLET, 1990); enquanto sub–aparelho de Estado burguês, a
escola tende a funcionar e a reproduzir a ideologia do burocratismo para
conservar  o  modelo  capitalista  de  sociedade  (sobre  o  burocratismo,  ver
POULANTZAS, 1986).

O que implica também, correlatamente, desalienar a escola no capi-
talismo, desalienar o trabalho e organização do trabalho na escola (OTE) –
que funcionam com a lógica hierárquica e despótica, homóloga ao despotis-
mo de fábrica. Se a escola é um lugar ou espaço de trabalho, ela tornou–se,
no capitalismo, um dos espaços importantes que reforçam a reprodução de
uma educação unilateral alienante – produto da divisão manual e intelectu-
al do trabalho, que separa educação e trabalho –, subsumida aos imperati-
vos do capital.

Mas, tal teor transformador, em busca da emancipação, requer, em
primeiro lugar a necessidade da materialização da crítica por meio das lu-
tas sociais por parte dos trabalhadores da cidade e do campo (movimento
operário, movimentos sociais populares, etc.). 

O capitalismo e a industrialização exigiram uma base real de ex-
pansão da cultura e da educação. Eis aí uma de suas contradições, requer
para sua reprodução sujeitos “reprodutores”, mas para seu avanço um ní-
vel de escolarização cada vez maior. “Longe de introduzir um maior nível

<http://www.marxists.org/espanol/m–e/1870s/gotha/gotha.htm>.

http://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gotha.htm


36

de incultura, o capitalismo exigiu uma crescente capacidade intelectual de
todos os indivíduos,  estendendo o sistema escolar,  institucionalizando e
aprofundando–o.” (INTRODUÇÃO, MARX e ENGELS, 1992, 4).

Qualificar e superar esta formação é o desafio dos trabalhadores da
educação.

Marx e Engels buscam fazer da educação uma forma de superação
da exploração da força de trabalho humana.

“[…] não pretendem voltar atrás, mas sim ir a frente, não pretendem
voltar ao artesanato, mas sim superar o capitalismo, e essa superação
só pode se realizar a partir do próprio capitalismo, acentuando suas
contradições, desenvolvendo suas potencialidades.” A escola é condi-
ção vigorosa para esta caminhar em direção à superação do sistema
capitalista. A dimensão de grandeza nela está na introdução de “um
novo tipo de ensino, unindo trabalho manual ao intelectual, pretende
estabelecer as bases de um sistema novo que terminará com a ideolo-
gização da ciência e as estruturas familiares e educativas estabeleci-
das”. (INTRODUÇÃO, MARX e ENGELS, 1992, p. 4–5).

Marx repudia a escola sob controle estatal, sua preocupação “pare-
ce clara: que a burguesia não conte, além de outros poderes, com o de um
aparato escolar posto a seu serviço, diretamente controlado por ela.” (IN-
TRODUÇÃO, MARX e ENGELS, 1992, p. 9). Defendendo que a mesma te-
nha uma organização não burocrática “com a intervenção direta da popula-
ção trabalhadora através de seus delegados e num marco de democracia di-
reta […]”. (INTRODUÇÃO, MARX e ENGELS, 1992, p. 10).

Com esta concepção de formação global, omnilateral, completa, po-
litécnica, Marx e Engels definem o que entendem por educação, o que se
torna uma concepção que engloba o ensino e a instrução.

Partindo disto,  afirmamos que a  sociedade não pode permitir  que
pais e patrões empreguem, no trabalho, crianças e adolescentes, a me-
nos que se combine este trabalho preditivo com a educação. 

Por educação entendemos três coisas:

1. Educação intelectual.

2. Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios
de ginástica e militares.

3. Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter
científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia
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as crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares
dos diversos ramos industriais. (MARX e ENGELS, 1992, p. 60; grifo
do autor).

E complementam,  formando  assim  uma concepção  de  educação
pública: “Esta combinação de trabalho produtivo pago com educação inte-
lectual,  os exercícios  corporais  e  a formação politécnica  elevará a  classe
operária acima dos níveis das classes burguesas e aristocrática.” (MARX e
ENGELS, 1992, p. 60). O objetivo precípuo seria “a superação da proprieda-
de privada é a  emancipação plena de todos os sentidos e qualidade huma-
nos; porém, é esta emancipação precisamente porque todos estes sentidos e
qualidades tornaram–se humanos, tanto no sentido objetivo quanto subjeti-
vo.” (MARX e ENGELS, 1992, p. 60, grifo do autor).

Ensino gratuito e obrigatório. Este modelo de ensino diferenciado
parte da reorganização estrutural da escola, o que exige uma escola genui-
namente pública. “O ensino pode ser estatal sem que esteja sob o controle
do governo. O governo pode nomear inspetores, cujo dever consistirá em
vigiar para que a lei seja respeitada, sem que tenham o direito de introme-
ter–se diretamente no ensino.” (MARX e ENGELS, 1992, p. 97). Esclareça–
se novamente: o contexto histórico, aqui, conforme foi explicitado anterior-
mente, refere–se a uma situação urgente de imposição de uma legislação
diante da extrema exploração de trabalho de crianças pelo capital: uma si-
tuação emergencial e transitória, pois o movimento operário não se identifi-
cava com o governo e Estado burgueses. O objetivo da classe operária, a
médio e longo prazos, seria lutar pela instauração de uma nova sociedade
(associação de produtores livres) e novo Estado (socialismo) e, por conse-
guinte, nova educação que contribua com a abolição das classes sociais (so-
ciedade comunista). Esse objetivo já estava delineado por Marx na década
de 40 do século XIX em A ideologia alemã:

E assim que o trabalho começa a ser dividido, cada homem tem um círculo de
atividade determinado e exclusivo que lhe é imposto e do qual não pode sair;
será caçador, pescador ou pastor ou crítico crítico, e terá de continuar
a sê–lo se não quiser perder os meios de subsistência – ao passo que
na sociedade comunista, na qual cada homem não tem um círculo exclu-
sivo de atividade, mas pode aperfeiçoar–se em todos os ramos que prefe-
rir, a sociedade regula a produção geral e, precisamente desse modo,
torna possível que eu faça hoje uma coisa e amanhã outra, que cace de ma-
nhã, pesque de tarde, pastoreie de noite, critique depois da refeição, e tudo
isto a meu bel–prazer, sem por isso me tornar exclusivamente caçador, pes-
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cador, pastor ou crítico. (MARX e ENGELS, 1846; grifo e tradução nos-
sos).12

Trata–se, portanto do ser humano em sua condição polivalente em pri-
meiro lugar, e desta disponibilidade humana, antes de se tornar uma ação
individualista  ou  conotar  individualismo,  congregar  na  individualidade
dos sujeitos uma conotação coletiva, ou seja, carregar propósitos que sejam
coletivos, coletivizados, que busquem criar as condições para uma nova so-
ciedade, a sociedade socialista e comunista, congregando que “a atividade
imediatamente em sociedade com outros, etc., se converte em um órgão da
minha  manifestação  vital e  um  modo  de  apropriação  da  vida  humana.”
(MARX e ENGELS, 1992, p. 34, grifo do autor).

2.2 Caráter da função da escola no capitalismo: o 
mito da escola única13

Agora temos as condições de examinar a verdadeira ou real função
da escola estatal, obrigatória e gratuita, bem como que setor social defende
esse modelo de escola nos países capitalistas (centrais e periféricos). Para
tanto, devemos explicitar alguns pressupostos essenciais da emergência da
escola única.

Em primeiro lugar, existem três grupos sociais importantes na soci-
edade capitalista, aqui denominados classes sociais, duas delas sendo con-
sideradas como classes fundamentais: a classe capitalista exploradora (que
não trabalha) e a classe trabalhadora, que executa trabalho manual. Já a ter-
ceira classe é considerada pela maioria dos autores (desde Marx até hoje)
como classe média, porém existiria o sério problema de classificação deste
segmento social nos planos teórico e empírico. Para tanto, existiriam vários
critérios de classificação dos vários grupos ou subconjuntos de frações de
classe que não podem ser congregados ou integrados nas classes funda-
mentais, como por exemplo, as frações do campesinato, pequena burguesia
etc. Ou então, seriam classificados com base no critério de grandeza em re-
lação à propriedade: capital familiar ou pequeno capital, médio capital, etc.

12  Tradução nossa com base nos textos em português de Portugal e espanhol disponibilizados
na internet pelo Marxists Internet Archive:
<http://www.marxists.org/portugues/marx/1845/ideologia–alema–oe/index.htm> 
e <http://www.marxists.org/espanol/m–e/1840s/feuerbach/2.htm>.
13Para  o  que  segue,  ver  Saes,  “Educação  e  socialismo”  (2004)  e  “Classe  média  e  escola
capitalista” (2005).

http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/feuerbach/2.htm
http://www.marxists.org/portugues/marx/1845/ideologia-alema-oe/index.htm
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Ou então, podem ser classificados de acordo com o tipo de trabalho: traba-
lho não–manual (mais conhecido como trabalho “intelectual”), etc. Existem
outros critérios de classificação que fogem à problemática teórica das clas-
ses sociais de cunho marxista (um tanto contestada atualmente): a estratifi-
cação social; ou então, as teorias que misturam classes sociais com estratifi-
cação social.  Não pretendemos esgotar o assunto nem ocuparmos amplo
espaço na sua abordagem.

Em segundo lugar, para nossos objetivos aqui propostos, adotamos
o conceito de classe média elaborado por Saes no seu trabalho “Classe mé-
dia e escola capitalista” (2005). Classe média seria o grupo social que pode
ser classificado – a nosso ver – com base em três critérios (SAES, 2005, p.
100): 

1) todos os trabalhadores assalariados ou não (critério econômico); 

2) que executariam algum tipo de trabalho apenas indiretamente pro-
dutivo, ou completamente improdutivo (critério técnico); 

3) que se auto–representariam, no plano ideológico: (i) como traba-
lhadores não manuais; (ii) distintos dos trabalhadores manuais; e (iii)
superiores aos trabalhadores manuais nos planos profissionais e soci-
ais (critério evidentemente ideológico). 

Essa classificação com base em três critérios é importante, pois o
autor quer chamar a atenção para a  prática peculiar desse grupo social na
sua luta no processo de reprodução social: a sua prática política e seus objeti-
vos materiais perseguidos ou realmente conquistados.

Em terceiro lugar, ocorre que cada classe social tem uma postura
distinta e diferenciada em relação à educação, embora todas elas não ne-
gam a importância (ou a título individual), num grau diverso, da educação
e instrução para seus filhos (escolar ou extra–escolar, longa ou curta, formal
ou informal, etc.). Mas disso não se infere que nem toda classe social se in-
teressa pela educação universal, pelo menos no nível básico.14 Daí que a es-

14Na linha da observação do Marx, existem diversas posturas ou defesa de diversos sistemas
educativos, de acordo com a classe social ou de acordo com correntes teóricas educacionais ao
longo da história do capitalismo: estatal,  pública–estatal,  pública–não estatal,  publica paga,
gratuita, obrigatória, educação confessional, educação privada (como geralmente defende a
classe  capitalista),  e  até  sociedade sem escola como a defendida por Illich (1973,  1976)  de
cunho anarquista–liberal, configurando–se como uma das correntes que mais endereçou seus
ataques à escola capitalista na contemporaneidade. Por outro lado, sabe–se que o movimento
operário internacional não teve uma única concepção sobre a escola, refletindo as diversas



40

cola única, padronizada para todo mundo, com o mesmo currículo ou con-
teúdo pedagógico, não passa de um mito. Noutros termos, a educação ou
escola (e sua organização, gestão, bem como seus objetivos ou funções) na
formação social capitalista tem um caráter de classe. Já atestamos isso ao
longo deste capítulo, pois para os autores socialistas e o movimento operá-
rio internacional da metade em diante do século XIX, pelo menos os setores
mais esclarecidos, tinham consciência clara disso. 

A seguir devemos sintetizar a postura específica e peculiar da clas-
se média em relação à defesa permanente da escola única e quais os interes-
ses objetivos de classe perseguidos, bem como as estratégias de luta adota-
das para lograr esses interesses.

Sabe–se15 que a classe capitalista não se interessa pela educação ele-
mentar universal, de caráter pública, obrigatória e gratuita, abdicando, nes-
se terreno, de se constituir em  força principal na instauração desse tipo de
educação.  Basicamente  duas razões explicariam essa  prática  ou postura,
uma de caráter econômica e outra de caráter política. A primeira diz respei-
to ao interesse econômico do capital em instaurar um processo de conheci-
mento de tipo científico e tecnológico atrelado às necessidades imperiosas
de reprodução do capital:

a) A educação tão–somente básica ou elementar para qualificação da
força de trabalho, em caráter subordinado no processo de trabalho; e 

b) A educação por encomenda para o capital. 

Nesse sentido, a classe capitalista não se contenta que a sua mão de
obra não receba nem “educação demais” (sobrequalificação da classe ope-
rária, que se converteriam em fator de atrito em relação aos objetivos defi-
nidos pelo capital), nem “educação de menos”, como sustenta Paro (2002).

Já a segunda razão explicativa evidencia o interesse político que se
relaciona com o temor da classe capitalista: a educação da classe operária
ou das massas populares com efeitos potencialmente politizadores e, por
conseguinte, subversivos (ameaça a ordem social capitalista) – este sendo o

concepções de acordo com as correntes sindicalistas ou teóricas (socialista, anarquista, anarco–
sindicalista, anarquista–libertária etc.). A experiência da Rússia pós–revolucionária em relação
à escola socialista parece ser a que mais avançou no debate sobre o assunto, embora ainda
polêmico. Cf. MAKARENKO, 1989; SNYDER (s/d). Sobre a orientação em relação à escola do
movimento operário anarquista no Brasil nas primeiras duas décadas do século XX, consultar
Ghiraldelli Jr. (1987).
15Para o que segue ver basicamente Saes (2005). 
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temor mais importante e o principal interesse de classe, passando a resistir
ao cumprimento do princípio (defendido pela classe média) da educação
elementar estatal, obrigatória e gratuita. É por isso que a classe capitalista –
no campo da educação elementar dos trabalhadores – passa a defender ini-
ciativas filantrópicas privadas, e em relação à classe média aplica a ideolo-
gia da instrução com base no dom e na graça, atacando, porém não elimi-
nando, a orientação da escola única defendida por essa classe.

Quanto à classe trabalhadora manual, esta tampouco defende uma
educação elementar estatal, obrigatória e gratuita. O motivo mais impor-
tante que explicaria esse fenômeno está relacionado com o interesse pela re-
produção da força de trabalho familiar. Movido pela necessidade material
de subsistência, os pais deste grupo social obrigam seus filhos a se inserir
desde cedo no canteiro de obras16, passando a ser este lugar o centro mais
importante no aprendizado. Assim, as crianças se constituem em mão de
obra crucial para a reprodução da unidade familiar e o ingresso dessas cri-
anças na escola significa um ônus econômico, pois desvia o uso de energia
que poderia ser aproveitado no trabalho, provocando, indiretamente, o em-
pobrecimento da família operária. 

Mesmo supondo que a universalização da educação de base para
os filhos das classes trabalhadoras manuais significasse uma oportunidade
de ascensão social individual, possibilitando também o acesso ao conheci-
mento cumulativo que possibilitaria colocar a sua disposição na organiza-
ção na luta contra a exploração do trabalho e contra a classe exploradora,
porém, na prática isso não seria tão simples. Ocorre que na maioria dos paí-
ses capitalistas centrais, a educação básica acabou se tornando uma obriga-
ção para os pais e para o Estado, sendo consagrada nas respectivas consti-
tuições. Entretanto, as duas classes fundamentais, por motivos e interesses
diferentes, acabaram resistindo em relação à conveniência de colocar seus
filhos na escola de base universalista. No caso da classe trabalhadora ma-
nual, outro argumento importante da resistência diante desse tipo de edu-
cação é de ordem também econômica: o custo indireto da escolarização se-
ria muito elevado. Isso explicaria o elevado índice de evasão de crianças
pobres, o que demonstraria o fracasso escolar (um fracasso que se explica
justamente pela imposição dos interesses da classe média ao impor à classe

16Igualmente como ocorre com os trabalhadores manuais, porém por motivos diferentes, a
educação no canteiro de obra aparece sobrevalorizada para a classe capitalista, que insere seus
filhos nesse espaço como sendo crucial para a reprodução do capital.
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trabalhadora manual  a  escola  de  base  universal)  desse  segmento  social,
considerado pelos pais como uma fatalidade e não como um fato revoltan-
te, que os obrigaria espontaneamente a se organizar e lutar contra a domi-
nação de classe.

Em síntese,  mesmo que alguns membros individuais  das classes
trabalhadoras manuais conseguissem conquistar certa ascensão social, não
seria suficiente para convencer esse grupo social sobre seus interesses de
curto prazo – isto é, que o relativo aumento da renda familiar compense o
incremento da taxa de escolarização da família. 

Chegamos assim a abordar a relação entre classe média e escola
única. O argumento central é o de que essa classe social seria a responsável
pela imposição, disseminação e reprodução do mito da escola única. Por
que ela consegue essa façanha no sentido de a escola elementar ser estatal,
obrigatória e gratuita na maioria dos países capitalistas centrais, inclusive
no Brasil? A resposta não é simples e requer um tratamento explicativo um
tanto sistemático para desvendar seu interesse objetivo de classe.

Em  primeiro  lugar,  vários  estudos  históricos17 demonstram  que
essa classe social conseguiu a façanha de abocanhar o  papel dirigente,  in-
cumbida da tarefa de lutar  pela implementação de uma única e mesma
educação estatal para todos nos países capitalistas centrais. E o fez no com-
bate ao sistema de educação defendido pela Igreja e pelas classes capitalis-
tas, como os de tipo confessionais e filantrópicos, através de reformas cons-
titucionais com o fim de valorizar, diante das classes dominantes, seu lugar
na hierarquia do trabalho. 

Em segundo lugar, pergunta–se por qual sistema de educação luta-
va a classe média. Ela não lutava pelo ensino público pago (que existiu e
poderá voltar a existir), nem pelo facultativo, porém pelo sistema educacio-
nal elementar obrigatório e gratuito. A explicação disso evidentemente não
é simples, não se encontrando em razões como a de que tal classe defende-
ria esse sistema de ensino por considerar que asseguraria educação de qua-
lidade para seus filhos. A principal razão ou interesse objetivo de classe se
deve ao fato de que a reprodução de sua situação sócio–econômica através
de seus filhos dependeria da educação escolar, sendo a única classe que co-
loca esse elemento como fonte determinante de reprodução social, garan-
tindo assim às suas próximas gerações a condição de trabalhadores não–manu-

17A literatura é expressiva e variada conforme o país. Saes (2005) cita vários trabalhos sobre a
França e a obra do espanhol traduzida ao português: Lorenzo Luzuriaga, A escola única.
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ais, com status de superioridade diante dos trabalhadores manuais no âmbito da
hierarquia do trabalho. Sublinhamos essas palavras para demonstrar que se-
ria esse, e não outro, o interesse crucial da classe média em defender a edu-
cação estatal, obrigatória e gratuita (Cf. SAES, 2005).18

Em terceiro lugar, não precisa que a escola elementar seja obrigató-
ria e gratuita. No primeiro caso os próprios integrantes da classe média le-
vam espontaneamente seus filhos à escola, porém não a escola cujo modelo
é defendida por eles. No segundo caso, a grande maioria usa os serviços da
escola  particular  paga,  contrariamente  ao  defendido  pela  classe  média.
Noutros termos, ela não se considera como massa de clientela da escola ele-
mentar estatal, obrigatória e gratuita. Mas como então se explica isso? Pri-
meira resposta:  o  ensino elementar  estatal,  obrigatório  e  gratuito,  não é
para usufruto dos filhos dela, mais especificamente serve como via instituci-
onal crucial  para disseminar ideologicamente por  toda a sociedade capitalista o
“Mito da Escola Única”, constituindo–se como arma fundamental na luta ideo-
lógica que trava a classe média para valorizar sua condição social, enquan-
to trabalhador não–manual. Assim, a ideologia da escola única como sus-
tentáculo desse mito ganha corporificação institucional na implementação
concreta da educação elementar estatal, obrigatória e gratuita (SAES, 2005).

Em quarto lugar, afinal, qual é o interesse objetivo fundamental da
classe média empenhada na luta político–institucional de impor a educação
elementar universal estatal, obrigatória e gratuita? A resposta a essa ques-
tão busca também responder à pergunta levantada anteriormente: o não
usufruto direto em termos de clientela da escola inventada por essa classe e
que parece ser implementada com uma peculiar  engenharia política.  Veja-
mos.

18Na verdade o mito da escola única, na nossa interpretação das teses de Saes sobre o assunto,
se  desdobra  em  dois  pólos  articulados:  educação  básica  e  educação  superior,  ambas
sustentadas por essa ideologia orgânica (valorização dos trabalhadores não manuais diante
dos trabalhadores manuais para permanecer no topo da estrutura do trabalho), porém aparece
deslocada pela ideologia da meritocracia, como se verá mais à frente. Assim, pensamos que o
tratamento analítico separado desses  dois  pólos da escola única só poderia chegar a uma
conclusão  idealista,  incapaz  de  desvendar  seus  aspectos  constitutivos.  Daí  que  o  lema
“universidade pública, gratuita, de qualidade, laica e socialmente referenciada” (que oculta a
ideologia orgânica e o interesse material objetivo da classe média) não só é conseqüência da
institucionalização dessa escola nos níveis básico e médio, como também o meio ideológico
eficiente  para  abocanhar  recursos  públicos  estatais  para o funcionamento  da universidade
pública a favor da classe média.
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Na prática, observa–se que os interesses sócio–econômicos de fato
da classe média são solapados por dois tipos de ideologias19, que aparecem
deslocadas, desviando o foco central e ocultando seu verdadeiro interesse
de classe. Elas são: uma ideologia de tipo orgânica, que aparece como se-
cundária – a do mito da escola única; e outra de segundo grau, que aparece se
apresentando como a principal: a ideologia do culto à meritocracia.

Esse fenômeno do descentramento e deslocamento desses dois sub-
conjuntos ideológicos teriam a função de “blindar” o interesse real que ten-
de a ser concretizado pela classe média em relação à escola única. Noutros
termos, o dispositivo ideológico sobre a meritocracia, inculcado e dissemi-
nado pelo discurso da classe média sobre a escola estatal presta cobertura,
através do simulacro da competição e mérito, ao compromisso orgânico
dessa classe com seu verdadeiro interesse. Vale dizer, tudo se passa como
se fosse um esforço pessoal/individual dos integrantes dessa classe no pro-
cesso de ascensão e mobilidade social, e que é inculcada em toda sociedade,
principalmente para os filhos da classe trabalhadora manual como se fosse
uma “lei” social, bastando que as crianças frequentem a escola. 

E qual é esse verdadeiro interesse da classe média através do funci-
onamento da escola única? Ele consiste na promoção da valorização sócio–
econômica dos trabalhadores não–manuais em relação aos trabalhadores
manuais. Assim, a utilização da ideologia meritocrática, que não pode ser
definida como o verdadeiro interesse dessa classe, teria efeitos pertinentes
na medida em que é colocada à disposição porque a divisão capitalista do
trabalho é insuficiente ou não garante automaticamente essa promoção so-
cial. Além do mais, esse grupo social deve recorrer a uma luta ideológica
permanente com o objetivo de construir uma hierarquia do trabalho e promo-
ver, sem interrupção, a melhoria de sua posição relativa nessa hierarquia
no modelo capitalista de sociedade.

Fica assim desvendada a ideologia orgânica dessa classe social: “este
grupo precisa provar ao conjunto da sociedade, e mais especificamente à

19Trata–se  de  verdadeiros  subconjuntos  ideológicos  oriundos  de  certas  frações  de  classe
dominadas,  diferente  dos subconjuntos  ideológicos  das frações  de classe  capitalista  ou da
ideologia de aparelho estatal, como o burocratismo (Poulantzas, 1987), cujo tratamento, em
Saes, ganha um avanço teórico e empírico de cunho marxista da maior importância. Bourdieu
(2009),  Bourdieu & Passeron (2010)  aludem a essa problemática, porém chegam a análises
diferentes em relação aos segmentos sociais denominados pelo Saes de classe média. Na linha
analítica iniciada por Althusser em relação à ideologia, cuja problemática é mais complexa,
não se reduzindo a obra Aparelhos ideológicos de Estado, ver Therborn, The Ideology of Power and
the Power of Ideology (1980).
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classe capitalista, que os detentores dos postos de trabalhador não–manual,
dentro da divisão capitalista do trabalho, ocupam esses lugares por terem
provado – na vida escolar, em provas, em concursos etc. – que são os mais
competentes para tanto.” (SAES, 2005, p. 105).

Finalmente, a nossa exposição sobre a verdadeira função da escola
no capitalismo (concepção hegemônica), seus dispositivos ideológicos e o
desvendamento  do caráter  de  classe  dessa  escola,  não  poderia  terminar
aqui sem identificarmos as consequências ou impactos econômicos, políti-
cos e sociais a médio e longo prazos na atual sociedade capitalista. Grosso
modo, tais consequências ou impactos seriam, pelo menos, os seguintes:

1) O desvendamento da verdadeira função da escola única, que adota a
forma institucional de educação elementar estatal, obrigatória e gra-
tuita, desmascara o verdadeiro interesse de classe dos trabalhadores
não–manuais,  sua  luta  contra  os  trabalhadores  manuais,  mantendo
seu lugar na hierarquia de trabalho na sociedade capitalista.  O que
significa que esse grupo social é o agente causador do fracasso perma-
nente da atual escola elementar estatal, condenando as instituições de
ensino como mero “depósito de crianças pobres”, conforme sustenta
Saes. Tal fracasso e condenação, não apenas revela a miséria do traba-
lhador da educação, da organização do trabalho escolar (OTE), mas
também a obsolescência a que foi submetida no modelo capitalista de
sociedade.

2) O motor da causa dessa miserável situação da escola elementar estatal
é a luta de classes (ou então, luta entre grupos funcionais pela repro-
dução social das estruturas econômica e jurídico–política capitalistas –
Estado), patenteada na concretização dos interesses de classe: os traba-
lhadores não–manuais, entendidos aqui como classe média. Esta clas-
se atua como agente contendor, através da ideologia da meritocracia,
de níveis razoáveis de formação, escolarização, qualificação dos filhos
oriundos da massa operária ou das massas populares – isto é, impede
o acesso ao conhecimento cumulativo das classes trabalhadoras manu-
ais que possibilite a melhora das condições sociais. Elimina, por essa
via, os concorrentes (filhos de trabalhadores manuais) para abocanhar
lugares privilegiados na hierarquia da estrutura do trabalho, conver-
tendo–se assim essa contenção ideológica em fator de contenção social
geral para manter–se no topo dessa hierarquia. Eliminação dos con-
correntes (trabalhadores manuais) e contenção social que começa na
ponta inicial da educação capitalista (ensino básico) e culmina na edu-
cação superior (monopolizado pela classe média), cujo ciclo de valori-
zação dos trabalhadores não–manuais para permanecer no topo da hi-
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erarquia parece não ter fim. Percebe–se assim o caráter conservador
dessa classe social – defesa da ordem social vigente –, enquanto agente
reprodutor do modelo capitalista de sociedade.

3) A prática política e ideológica da classe média, através do mito da es-
cola única,  desvenda também a prestação de serviço dessa classe à
classe capitalista:  o reforço da reprodução da dominação burguesa,
numa palavra, a dominação do capital, e a desvalorização do trabalho,
enquanto ação humana alienada (=trabalho alienado); no plano da es-
cola, a reprodução da educação unilateral, contra a educação omnilate-
ral. 

4) Na esfera da OTE e as formas de gestão da escola, a classe média, atra-
vés da institucionalização da “educação elementar, pública, obrigató-
ria e gratuita”, reforça a tendência autoritária da OTE, que funciona
com um “despotismo escolar”, homólogo ao despotismo de fábrica. O
que é feito sob o manto ideológico da meritocracia (do esforço pessoal,
da competência). No empenho de se manter nos postos elevados da
hierarquia do trabalho a classe média tende a reforçar o desenvolvi-
mento de relações sociais  que combina práticas relativas ao culto à
meritocracia  com práticas  sociais  de submissão pessoal  aos  favores
(indicações, nomeações, transmissão de clientelas cativas etc.) concedi-
dos pelas classes dominantes (que controla o acesso aos melhores lu-
gares da estrutura econômica e do Estado). De um lado, trata–se da
combinação de discursos – que revelam práticas – dentro do espaço
escolar que articula “o culto à competência individual e o reconheci-
mento da legitimidade do favor: uma espécie de defesa do ‘apadrinha-
mento esclarecido’, análogo à apologia iluminista do ‘despotismo es-
clarecido” (Saes, 2005, p. 107). De outro, em situações excepcionais a
classe média recorre ao usa da ideologia do dom (própria da classe
dominante, de desvalorização econômica e social do trabalho em ge-
ral) quando a ideologia da meritocracia está em perigo – a defesa da
importância da posse de recursos culturais prévios para uma carreira
pessoal bem sucedida.

Percebe–se assim, pelo exposto ao longo deste capítulo, a necessi-
dade da luta pela superação do modelo capitalista de escola.

Considerações finais

A injustiça passeia pelas ruas com passos seguros.
Os dominadores se estabelecem por dez mil anos.

Só a forma os garante. Tudo ficará como está.
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Nenhuma voz se levanta além da voz dos dominadores.
Nos mercados de exploração se diz em voz alta:

– Agora acaba de começar!
E entre os oprimidos muitos dizem:

– Não se realizará jamais o que queremos!
O que ainda vive não diga 'jamais'!

O seguro não é seguro. Como está não ficará.
Quando os dominadores falarem

Falarão também os dominados.
Quem se atreve a dizer jamais?
(Bertolt Brecht, In: Moniz, 1967).

Mas  como superar  uma cristalizada  concepção  e  prática  escolar
moldada pela gangrena capitalista?

Duas condições determinam um modelo que parece ser intranspo-
nível: a) por um lado os próprios pais das crianças, de classe dominada e de
classe média que acomodam e adotam o modelo disciplinar e conteudista
de reprodução de valores e condutas para o capital e, b) por outro, a socie-
dade capitalista desenvolve atributos que dão consistência ao padrão de re-
produção: neocapital humano, empreendedorismo, cultura organizacional,
educação financeira, solidariedade, voluntarismo, e outras artimanhas con-
servadoras e cativantes: um  neopedagogismo,  revigorado a partir do velho
modelo de pedagogia que começo a desmoronar com o advento da crise do
modelo taylorista–fordista.

Enfim, a pedagogia da fábrica, a pedagógica dos movimentos soci-
ais, a pedagogia do oprimido, a pedagogia participativa, dentre outras tan-
tas pedagógicas diretivas, discursivas e engajadas, já não são mais.

A escola única que se formou em base de ser includente e para to-
dos continua excludente e  seletiva devido a seu caráter de classe e cujo
mito é funcional à reprodução da escola capitalista.

Qual a tarefa dos educadores? Além de desvelar, revelar, denunci-
ar, problematizar a escola e a sua organização de trabalho, mas sem ter a
ilusão de que a escola ira redimir a sociedade e o Estado capitalista; mas
também os educadores devem ser educados numa nova escola (desalienar
a escola no capitalismo, desalienar o trabalho e organização do trabalho na
escola – OTE) com o fim de lutar pela escola omnilateral, cuja prática educa-
tiva deve criar as condições para superar o modelo de escola capitalista e,
por consequência, o modelo capitalista de sociedade.
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TUDO O QUE ESTÁ NO AR SÓ SE
EXPLICA QUANDO É SÓLIDO

Carlos Lucena1

Lurdes Lucena2

Introdução

Antes  de  tudo,  mesmo  correndo  o  risco  de  sermos  entendidos
como "idealista", remetemos a duas categorias que norteiam a análise que
pretendemos realizar. A primeira faz referência ao próprio título desta apre-
sentação "Tudo o que está no ar só se explica quando é sólido". Essa afirma-
ção tem como referência a negação de todo e qualquer princípio através do
qual a subjetividade se explica enquanto um fim em sim mesmo. Isso nos
recorda uma charge divertida composta em que um homem soberbo pisa
no pescoço de outro homem com vestígios de pobreza denominada "Esse
tal pós–modernismo", tal qual demonstrada e traduzida a seguir.

Fonte: http://prosahistoria.blogspot.com.br/2012/04/esse–tal–pos–modernismo.html

1Pós–doutorado em Educação. Professor do PPGED/Faced/UFU, Linha de Pesquisa "Trabalho,
Sociedade e Educação". Bolsista de Produtividade do CNPQ.
2Doutora em Educação. Professora da Esamc e da Unipac Uberlândia.

http://prosahistoria.blogspot.com.br/2012/04/esse-tal-pos-modernismo.html
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O homem deitado afirma: Aí! Você está pisando no meu pescoço!
O homem em pé responde: Bem, isso é um ponto de vista… Mas al-
guém poderia dizer que você está tentando me incomodar com o seu
pescoço…
O homem em pé continua sua reflexão: Veja, na condição pós–mo-
derna, nós criamos nossa própria realidade baseando–nos em nossas
pré–concepções. Desde então, já não há uma verdade objetiva, nós es-
tamos livres para criarmos nossa própria verdade… Então, perceba,
não há certo ou errado, apenas um número infinito de estórias igual-
mente válidas!
O homem deitado responde: Mas você ainda está pisando no meu
pescoço!
O homem em pé retruca: Você nunca foi à universidade, não é?3

O homem é um ser histórico, material, que raciocina o mundo atra-
vés de um conjunto de relações contraditórias que já existiam antes mesmo
do seu nascimento. São as bases materiais da sociedade que afirmam aquilo
que a sociedade é e não o universo das abstrações ideais. 

A segunda categoria, interligada à primeira, nos coloca entre aqueles
que entendem a categoria trabalho proposta por Marx e Engels como fun-
damental para a crítica à sociedade vigente. As mediações propostas pela
humanidade perante a natureza são essenciais para a recuperação da di-
mensão classista na sociedade capitalista. Ao transformar a natureza, a hu-
manidade  se  reconhece  enquanto  tal  se  diferenciando  dos  animais  pela
construção de uma sociabilidade própria, uma nova cultura que a difere
dos animais. Sendo o trabalho um processo histórico, as formas de media-
ção humanas com a natureza apontam estratégias produtivas demonstran-
do materialmente aquilo que a sociedade o é. 

O modo de produção capitalista potencializa a relação do homem
para com a natureza manifesta pela edificação de classes sociais em conflito
e contradição que movimentam a história. Em outras palavras, na oposição
inconciliável de classes, a burguesia controla a mediação com a natureza,
construindo um modelo de sociedade através da qual a própria força de
trabalho passa ser comprada como mercadoria viva.

A categoria trabalho é fundamental para a análise crítica da socie-
dade no tempo presente. O período em que hoje vivemos materializa a ex-

3http://prosahistoria.blogspot.com.br/2012/04/esse–tal–pos–modernismo.html  

http://prosahistoria.blogspot.com.br/2012/04/esse-tal-pos-modernismo.html
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ploração máxima da força de trabalho, a expansão da alienação e do estra-
nhamento e a cooptação dos trabalhadores pelos homens de negócios. 

1. A resignificação burguesa do conceito de glo-
balização.

As categorias apresentadas são fundamentais para o debate sobre o
mundo do trabalho no início do século XXI. A intensificação da alienação e
do estranhamento manifesta no universo fetichista da circulação de merca-
dorias impactam da reconstrução de ideologias conservadoras. 

Esse é o sentido da resignificação do conceito de globalização no fi-
nal do século XX e em curso no século XXI. A globalização em si não é um
fenômeno novo, mas sim um processo inerente à conflituosa história da hu-
manidade. O choque contraditório entre diferentes culturas e seus desdo-
bramentos econômicos e políticos fundamentam a construção de uma soci-
edade em constante metamorfose,  cujas  transformações,  dependendo do
nível de conflitos e contradições do seu tempo, ora foram aceleradas, ora
não. 

Marx, ao debater a internacionalidade das formas reprodutivas do
capital, demonstrou que a burguesia tende a consolidar o desenvolvimento
total das forças produtivas ultrapassando, constantemente, os limites eco-
nômicos,  políticos e  sociais por ela mesma criados.4 Em o volume I dos
"Grundisse" demonstra o capital como uma contradição viva, pois determi-
na ao trabalho e a criação de valores que se constrói a partir dele como uma
barreira que contradiz sua tendência constante de ampliação.5

Diferente é o entendimento da globalização pelos intelectuais bur-
gueses. A resignificação ideológica burguesa de projeto de homem e socie-
dade a entende, em concepção oposta à anterior, como um processo social
através do qual a própria história chegou ao fim, um projeto de homem e
sociedade manifesto na negação dos conflitos de classes entendidos como
anomias sociais. A globalização é entendida em um caráter propagandístico
e ideológico simbolizada por uma construção social nova e neutra, um mo-
delo de eficiência social, cujas bases estão no positivismo durkheiminiano.

4 K. Marx.  Elementos fundamentais  para la  crítica  de  la  economia  política.  Grundisse.  Siglo XXI
Argentina Editores, 1973, p.375.
5 Frederico Mazzucchelli.  A contradição em processo: o capitalismo e suas crises.  Unicamp, 1983,
p.16–23. 
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Os fenômenos  de eficiência  social  e  avanço tecnológico  burguês
existem apenas no pensamento dos intelectuais burgueses. Aqui a lógica do
homem pisando no pescoço de outro ganha vigor. Quando recuperamos
essas concepções em uma dinâmica contraditória, vemos que o avanço e a
eficiência são acompanhados pela precarização das condições de vida ma-
nifesta na dimensão privada do trabalho e seus resultados. Os processos
acumulativos do capital são entendidos em uma dinâmica classista através
da qual a eficiência empresarial omite sua expressão contrária, ou seja, o
desemprego acompanhado da pauperização das condições de vida de mi-
lhares de seres humanos.

O desemprego e a precarização do trabalho no final do século XX e
início do XXI exemplificam esta afirmação, não sendo em si, uma novidade.
O desemprego se globalizou atingindo tanto os países centrais, como os pe-
riféricos, vinculado aos desdobramentos sociais do processo de crises cícli-
cas econômicas no capitalismo tão bem demonstradas em o livro terceiro
de "O capital". O desemprego varia de acordo com o movimento dessas cri-
ses cíclicas deixando um rastro de pobreza e exclusão que varia de acordo
com a posição dos países na divisão internacional do trabalho. 

Sem qualquer pretensão de esgotar o assunto, o que foge dos limi-
tes  desta  breve  apresentação,  percebemos  que mesmo em períodos  que
ocorre a elevação da oferta de postos de trabalho, nem sempre a massa sa-
larial acompanha a mesma tendência. A cidade de Uberlândia, onde reali-
zamos esta mesa redonda, exemplifica esta afirmação. O crescimento dos
postos de trabalho relacionado com a relativa estabilidade da massa salarial
demonstra que ocorreu a redução salarial acompanhada pela oferta de tra-
balho em condições inferiores das pré–existentes. Verificamos que entre os
anos de 2001 e 2010 ocorreu um aumento de 70,16% do número de empre-
gados, enquanto a massa salarial entre 2001 e 2009 cresceu apenas 2,96%. O
quadro 1 demonstra a variação anual do número de empregados e a massa
salarial em Uberlândia.
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Quadro 1: Número de empregados formais e massa salarial em Uberlândia 2001 – 2010
Ano Número

de em-
prega-

dos

Variação percentual
– empregados

Massa Salarial Variação per-
centual da

Massa salarial

2001 107758 ––––––––––––– 431.535,77 ––––––––––––––
2002 112284 4,2 375.495,57 – 12,9
2003 117840 0,2 390.250,58 3,9
2004 129125 9,5 434.391,20 1,3
2005 134242 3,9 415.941,51 –4,3
2006 139715 4,0 398.512,33 –4,2
2007 148520 6,3 408.251,84 2,4
2008 159576 7,4 438.178,73 7,3
2009 167735 5,1 444.324,33 1,4
2010 183371 9,3 –––––––––––––––––

–––
––––––––––––––––––

––
Fonte: CEPES/UFU

Algumas questões nos provocam a partir da análise do quadro 1. A
variação positiva constante referente ao número de empregados influencia-
do pelo "Lulismo" manifesta no neo–desenvolvimentismo foi acompanhada
pela oscilação da massa salarial, cujo pico de crescimento ocorreu em 2008,
na faixa de 7,3% e maior queda em 2002, com –12,9%. 

Poderíamos nos remeter a debater o fenômeno “desemprego estru-
tural”, desdobramento do processo de reestruturação produtiva no mundo
do trabalho. Porém, com certeza, este tema será abordado com brilhantis-
mo por meus colegas palestrantes. Nosso objetivo aqui é outro. O que nos
propomos nessa breve explanação é realizar uma análise macroestrutural
entre as décadas de 60 (sessenta) e 70 (setenta) do século XX, período his-
tórico que ocorreu uma crise econômica internacional, cuja resposta redefi-
niu as formas acumulativas do capital, reviveu o liberalismo com um novo
rosto e elevou o abismo social entre os países centrais e periféricos. Acredi-
tamos que a volta ao passado, mesmo sendo ela nas fronteiras da história
presencial, fornecerá elementos para uma análise crítica do presente.  

2. As crises econômicas e os processos reproduti-
vos do capital

A segunda metade do século XX foi marcada pela intensificação da
mundialização da reprodução do capital em sua forma financeira. Um con-
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junto de fatores oriundos dos anos 60 e 70 do século XX foram fundamen-
tais para a intensificação do processo em questão. As contradições inerentes
à própria lógica reprodutiva implicaram na construção de crises  cíclicas
econômicas que afetaram o planeta em sua totalidade, acirrando os confli-
tos e as lutas de classes. A elaboração humana das crises implicaram na cor-
rida das frações burguesas de classe em ações para a recomposição da re-
produção do capital a ela vinculado independente dos custos sociais para
esse fim. Em outras palavras, a busca da salvação do seu "império financei-
ro" nos países centrais alicerçou–se na elevação da pobreza e supressão de
frações de classe burguesas nos países periféricos. "Não esperemos do lobo
nada além do que a própria essência de ser lobo."

2.1.– A primeira fase da crise

As crises econômicas do final do século XX são divididas em 3 fases
inter–relacionadas. A primeira fase foi atribuída à própria situação interna
dos Estados Unidos no final da década de 1960. Esse país foi fundamental
na construção do equilíbrio econômico após o final  da Segunda Grande
Guerra Mundial  através da construção e gerência do Sistema de Bretton
Woods e a consequente criação do Fundo Monetário Internacional – FMI –
e o Banco Mundial. 

O que se verificou foi a construção de um sistema monetário inter-
nacional, supervisionado pelo FMI, baseado na paridade entre as “moedas
nacionais, o dólar e o ouro” voltado ao equilíbrio das balanças de paga-
mentos e a estabilidade do câmbio. O uso do dólar como moeda internacio-
nal  consolidou os  Estados  Unidos  como gestor  da  economia  capitalista
mundial, impondo regras e projetos aos países que dele necessitassem: a
concretização da hegemonia financeira estadunidense no bloco capitalista.

A liderança política dos países vinculados ao jeito capitalista de vi-
ver e trabalhar manifestou uma contradição no interior das fronteiras esta-
dunidenses. Por um lado, proporcionou a melhoria das condições de vida
de parcela da população dos Estados Unidos e, por outro, excluiu outras
parcelas populacionais dessas mesmas melhorias hierarquizando sua socie-
dade entre os consumidores e não consumidores. Essa hierarquização acir-
rou os conflitos humanos, agudizando as contradições internas que se es-
tenderam, de forma gradativa, a outros segmentos sociais. O Welfare State
propiciou a consolidação de uma sociedade discriminatória quanto ao cará-
ter étnico da população. A modernização:
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[…] prometia desenvolvimento, emancipação das necessidades e ple-
na integração ao fordismo, mas que, na prática, promovia a destrui-
ção das culturas locais, muita opressão e numerosas formas de domí-
nio capitalista em troca de ganhos bastante pífios em termos de pa-
drão de vida e de serviços públicos (por exemplo, no campo da saú-
de), a não ser para uma elite nacional muito afluente que decidiria co-
laborar ativamente com o capital internacional (Harvey, 1996: p. 133). 

Os sindicatos, um dos alicerces do compromisso social estaduni-
dense, não conseguiram representar o coletivo da sociedade sob a ótica do
trabalho uma vez os trabalhadores estavam confinados a segmentos da eco-
nomia. A crítica dos movimentos sociais e culturais à situação econômica e
política no país foi implacável. Os movimentos negro, feminista, estudantil,
sem teto, entre outros, protestaram pelos limites de sua inclusão social. A
política internacional foi contestada por movimentos de cunho cultural e
político, merecendo destaque os Hippies em crítica ao shopping de guerra
criado pelos Estados Unidos manifesto no Vietnã.

O crescimento dos protestos acrescido da elevação das greves colo-
cou em cheque o pacto social entre governo, trabalhadores e empresários
em torno da estabilidade do sistema. As manifestações populares enfraque-
ceram a popularidade do governo estadunidense. 

Com a chegada das eleições no final da década de 1960, o embate
entre os Partidos Democrata e Republicano deteriorou a situação econômi-
ca interna do país. Os Estados Unidos foram governados nessa década até
então por candidatos do Partido Democrata – John F. Kennedy (1961–1963)
e Lyndon B. Johnson (1963–1969) sendo que a vitória eleitoral de  George
McGovern marcaria o domínio do Partido Democrata no início da nova dé-
cada. Na tentativa de resposta ao cenário recessivo e dificuldades eleitorais
para derrotar o então candidato à presidência do Partido Republicano, Ri-
chard Nixon, o governo Johnson realizou pressões em termos do aumento
do desembolso de recursos públicos como tentativa de financiamento inter-
no como estratégia para o aumento da popularidade governamental e su-
peração da crise interna. 

Essa ação somada aos elevados custos da Guerra do Vietnã afetou o
equilíbrio interno, reduzindo, de forma drástica os índices de conta corren-
te nos Estados Unidos entre os anos de 1968 até 1972, tal qual demonstra o
quadro 2. 
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Quadro 2 – Índices de Conta Corrente nos Estados Unidos 1960 – 1972 – milhões de U$$

Ano Valor
1968 1000
1970 800
1972 –5000

Fonte: Henriques http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?
id=669

O final do governo dos democratas expresso pela vitória eleitoral
de Richard Nixon como Presidente dos EUA foi acompanhado pelo cresci-
mento da inflação e o desemprego em patamares críticos, afetando a pró-
pria popularidade do governo recém eleito que intensificou ataques políti-
cos contra os governos antecessores. Os quadros 3 e 4 demonstram o cresci-
mento dos índices inflacionários e os sucessivos déficits orçamentais nos
EUA.

Quadro 3 – Índices Percentuais inflacionários nos Estados Unidos 1968 – 1980
Ano Índice Percentual
1968 4,0
1970 5,8
1972 4,2
1974 11,0
1976 9,8
1978 6,2
1980 13,8

Fonte: Henriques http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?
id=669

Quadro 4 – deficitOrçamental dos EUA
Governo Ano Índice Percentual
John F. Kennedy 1961 0,0
John F. Kennedy 1962 –0,5
John F. Kennedy / Lyndon B. Johnson 1963 –0,1
Lyndon B. Johnson 1964 –0,8
Lyndon B. Johnson 1965 –0,8
Lyndon B. Johnson 1966 –0,8
Lyndon B. Johnson 1967 –0,2
Lyndon B. Johnson 1968 –0,1
Lyndon B. Johnson 1969 –3,0
Richard Nixon 1970 –1,0

Fonte: Henriques http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?
id=669

http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
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O quadro 5 demonstra o crescimento do juros domésticos, cuja taxa
foi de 3,8% em 1969. Os índices de desemprego atingiram o percentual de
8,5%, tal qual demonstra o quadro 6. Esse processo restringiu o consumo
interno com sérios desdobramentos ao governo recém–eleito. 

 
Quadro 5 – Taxa de Juros domésticos nos Estados Unidos – 1967 – 2003

Mês– Ano Índice Percentual
Abril – 1967 0,0
Abril – 1969 3,8
Abril – 1971 2,8
Abril – 1973 5,2

Fonte: Henriques http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?
id=669

Quadro 6 – Taxa de desemprego nos EUA entre 1968 – 1980
Ano Índice Percentual
1968 3,8
1970 3,5
1972 6,0
1974 5,0
1976 8,5
1978 6,0
1980 7,2

Fonte: Henriques http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analy-
sis.php?id=669

O enfraquecimento da economia interna dos Estados Unidos esta-
dunidense no final da década de 1960 influenciou a década subsequente.
Esse cenário político forneceu as bases para que em 15 de agosto de 1971, o
presidente eleito Nixon divulgasse que os EUA não mais teriam condições
de arcar com o Sistema Bretton Woods responsável pelo equilíbrio monetá-
rio internacional. 

2.2. A segunda fase da crise

Essa instabilidade se agravou com o desenrolar dos conflitos do pe-
tróleo no Oriente Médio. A dependência dos países centrais do petróleo
árabe acentuou as disputas em torno da questão energética. O Oriente Mé-
dio estava em processo de intensa agitação política manifesta na gradativa
negação aos interesses internacionais estadunidenses e a expansão do Isla-
mismo. Essas transformações em curso na região tiveram como pressupos-

http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
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to a negação do Estado de Israel, entendido como um aliado em potencial
dos Estados Unidos.

A livre cotação do dólar como forma de ajustar a economia estadu-
nidense implicou em perdas econômicas para os países produtores de pe-
tróleo. A estatização da maior parte das empresas petrolíferas líbias relacio-
nada à pressão dos demais países vinculados à OPEP – Organização dos
Países Exportadores de Petróleo – levou à elevação do preço do barril de
petróleo. Essa ação, além dos objetivos econômicos, teve uma forte conota-
ção política voltada ao enfrentamento do Estado de Israel. Em outras pala-
vras, os países árabes, reconhecendo a aliança política entre Israel e os Esta-
dos Unidos, utilizaram o petróleo como uma arma para enfraquecer esta
relação. O quadro 7 demonstra a elevação do preço do barril de petróleo,
merecendo destaque o ano de 1973. O que se percebe é que em 4 anos, hou-
ve elevação em mais de 200%.

Quadro 7 – Variação do Preço do Barril de petróleo U$$
Ano Preço barril de petróleo
1970 11
1971 12
1972 13
1973 17,5
1974 34

Fonte: Henriques http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analy-
sis.php?id=669

O crescimento  dos conflitos  levou à  radicalização dos  países  do
Oriente Médio contra os Estados Unidos, manifesto pela posição iraquiana
de estatizar todas as empresas petrolíferas estadunidenses existentes em
seu país, bem como a retirada de todo dinheiro árabe existente nos bancos
estadunidenses, afetando sobremaneira a cotação do dólar. 

Marx, em o livro III de “O capital” demonstrou que o dinheiro exis-
tente nos Bancos Centrais Nacionais é composto de duas partes: o dinheiro
estatal e o depósito de dinheiro dos bancos privados. Essa composição mis-
ta do capital bancário traz implicações ao sistema financeiro, uma vez que a
crise do sistema privado afeta o sistema estatal, pois ambos são relaciona-
dos. As formas de composição do capital bancário expressas na organicida-
de entre o estatal e o privado fundamentam as relações econômicas e políti-
cas entre os bancos, visto que a dificuldade de um segmento pode levar ao
colapso de outro segmento bancário. 

http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
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Marx afirma que parte do capital bancário é, pois, investida nesses
assim chamados papéis portadores de juros. Ela mesma constitui parte do
capital de reserva que não funciona no negócio bancário real. A parte mais
importante consiste em letras de câmbio, isto é, promessas de pagamento
de capitalistas industriais ou comerciantes “[…] Para o prestamista de di-
nheiro, essas letras de câmbio são papéis portadores de juros: ao comprá–
las, ele deduz o juro pelo tempo que falta até o vencimento. Isso é o que se
chama descontar.  Depende,  pois,  da  taxa de juros  em cada  momento  a
grandeza da dedução da soma que a letra de câmbio representa.“ (Marx,
1988: 6)

A outra parte do capital bancário é formada pela reserva em ouro
ou mesmo dinheiro. Essa é a condição do banco para garantir a disponibili-
dade dos depósitos aos depositantes. Esse capital bancário está sempre em
flutuação, uma vez que quando são retirados depósitos por alguns, por ou-
tros, nova quantia é depositada. 

Os fundos de reserva dos bancos, em países de produção capitalista
desenvolvida, expressam sempre, em média, a grandeza do dinheiro
existente como tesouro, e parte desse tesouro consiste, por sua vez,
em papéis, meros direitos sobre ouro, mas que não constituem valo-
res em si. A maior parte do capital bancário é, portanto, puramente
fictícia e consiste em títulos de dívidas (letras de câmbio), títulos de
dívida pública (que representam capital passado) e ações (direitos so-
bre rendimento futuro). Não se deve esquecer que o valor monetário
do capital que esses papéis nas caixas fortes do banqueiro represen-
tam – mesmo à medida que são direitos sobre rendimentos seguros
(como no caso dos títulos da dívida pública) ou à medida que são tí-
tulos de propriedade de capital  real  (como no caso das ações)  – é
completamente fictício e que é regulado de modo a se desviar do va-
lor  do capital  real  que,  pelo  menos parcialmente,  representam;  ou
onde representam mero direito a rendimentos e não capital, o direito
ao mesmo rendimento se expressa num montante sempre variável de
capital monetário fictício. Além disso, esse capital fictício do banquei-
ro, em grande parte, não representa seu próprio capital, mas o do pú-
blico, que o deposita com ele, com ou sem juros. (Marx, 1988: 7).

Os conflitos internacionais e seu potencial de atingir a composição
bancária do dinheiro dos países centrais se acirrou no contexto da “Guerra
Fria”. A superioridade bélica israelense acenou para a derrota do 3º Exérci-
to  Egípcio apoiado pela União Soviética.  Com efeito,  a  continuidade do
conflito armado no Oriente Médio apontou a possibilidade de um conflito
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aberto entre os Estados Unidos e a União Soviética, uma vez que ambos
não pretendiam perder apoio político junto aos quais eram países aliados.
Os EUA e a União Soviética se colocaram em posição direta de ataque, situ-
ação que não acontecia desde a crise cubana.

Esse conflito internacional com a eminente proposta de realização
de uma guerra em larga escala levou à construção de acordos políticos para
resolver o impasse em questão. O conflito nuclear não interessava a ne-
nhum dos lados em disputa, pois seus desdobramentos seriam catastrófi-
cos. Após intensas negociações diplomáticas o conflito no Oriente Médio
chegou ao fim. O cessar–fogo foi assinado e com ele, anulada a possibilida-
de de uma guerra em nível internacional. 

Apesar do seu término, o impacto na economia internacional foi
considerável. Mesmo com o fim dos conflitos do Oriente Médio, ocorrido
em maio de 1974, os desdobramentos de crise mantiveram–se na sociedade.
As disputas no mundo árabe permaneceram, tomando novos contornos e
trazendo à tona outros atores sociais. A questão da Palestina, a “sataniza-
ção” do Islamismo pela concepção liberal judaica estadunidense e a resis-
tência de parcela do mundo árabe aos interesses expansionistas capitalistas
acirraram os conflitos na região em questão.

O conflito do petróleo marcou a queda da soberania das empresas
petrolíferas anglo–americanas no mercado petrolífero internacional. As em-
presas internacionais que não pertenciam ao grupo das “Sete Irmãs” que
em 1950 possuíam apenas 1,8% do mercado de petróleo, em 1980, obtive-
ram 70% do volume de negociações neste mesmo mercado, crescendo sua
participação na ordem de 68,8%. As “Sete Irmãs”, por sua vez, em 1950
possuíam 98,2% e, em 1980, teve este índice na marca de 30%, com uma re-
dução de 68,2%.

Quadro 8 – Percentual da Participação das “Sete Irmãs no Mercado Internacional de Petró-
leo

1950 1957 1970 1980
“Sete Irmãs” 98,2 89,0 68,9 30,0
Empresas Internacionais 1,8 11,0 31,1 70,0

   Fonte: Percebois, 1989

2.3 A terceira fase da crise

Uma nova crise do petróleo se instaurou entre os anos de 1979 até
1980. Os conflitos entre o Irã e o Iraque levaram a uma guerra aberta entre
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os dois países. O Irã, aliado histórico dos Estados Unidos, vivia uma dita-
dura governada pelo Xá Reza Pahlevi. A existência de comunistas e de etni-
as religiosas xiitas acabou por colocar esses grupos contra o governo Pahle-
vi e sua posição favorável aos EUA na guerra fria. Ocorreu, em 1970, uma
guerra civil no país que se estendeu até a queda do governo Pahlevi, no ano
de 1979, e a instauração da República Islâmica do Irã movida pelo naciona-
lismo e o antiamericanismo.

Esse  período  foi  acompanhado  pelo  forte  deficitorçamental  dos
EUA que tinham dificuldade em estabilizar a sua economia interna, bem
como a elevação da taxa de juros tal qual demonstram os quadros 9 e 10. O
deficitorçamental cresceu, bem como os índices de conta corrente que atin-
giram o ápice em 1978. A terceira fase da crise foi acompanhada pela fragi-
lidade interna da economia dos EUA que apesar da recuperação no ano de
1980, em relação a 1978, estava zerada no período em estudo, tal qual de-
monstra o quadro 10.

Quadro 9 – deficitOrçamental e juros domésticos dos EUA
Governo Ano Índice Percentual de deficitOrçamen-

tal
Variação da taxa de

juros domésticos
Gerald Ford 1976 –3,5 2,2

Jimmy Carter 1977 –4,2 –2,0
Jimmy Carter 1978 –3,2 0,0
Jimmy Carter 1979 –3,2 1,0
Jimmy Carter 1980 –1,8 10,0
Jimmy Carter/
Ronald Reagen

1981 –3,9 11,8

Fonte: Henriques http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?
id=669

Quadro 10 – Índices de Conta Corrente nos Estados Unidos 1974 – 1980 – milhões
de U$$

Ano Valor
1974 6000
1976 19000
1978 –15000
1980 0,0

Fonte:  Henriques  http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?
id=669

A crescente fragilidade interna dos Estados Unidos levaram o go-
verno deste país a intensificar sua política de controle do Oriente Médio,
fortalecendo alianças e insuflando conflitos entre nações. A busca do con-

http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
http://www.clubeinvest.com/bolsa/show_futures_technical_analysis.php?id=669
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trole geopolítico tomou ênfase maior com a agudização dos conflitos entre
o Irã e o Iraque. Os EUA temiam que o Irã influenciasse outras nações pro-
movendo insurreições internas de cunho islamita e anti estadunidense. 

O Iraque, em virtude de suas fronteiras com o Irã, poderia ser um
dos países passíveis desta influência. Em que pese o Iraque ser constituído
com maioria islâmica xiita, Saddam Hussein, até então seu governante, não
era hostil aos interesses estadunidenses tal qual o Irã. Na prática, visando
elevar sua influência política na região, os EUA convenceram o governo
iraquiano de que uma investida do Irã poria fim ao governo Hussein, in-
centivando–o a ir à guerra como forma de prevenir tal situação. 

As retaliações tiveram início com a revogação de um acordo pelo
Iraque que cedia ao Irã uma área territorial próxima à fronteira ao norte do
canal de Shatt–al–Arab, recebendo como contrapartida a retirada do apoio
iraniano às minorias curdas residentes na nação iraquiana. Essa ação foi
acompanhada pela invasão do exército iraquiano, em 22 de setembro de
1980, na zona ocidental do Irã. Além do controle do Estreito de Ormuz, o
Iraque visou a anexação do Khuzistão, província iraniana rica em reservas
petrolíferas.  O  avanço  do  Iraque  encontrou  forte  resistência  bélica  do
exército iraniano provendo baixas e provocando o recuo das tropas invaso-
ras. O exército iraquiano tomou a cidade de Khorramshahr no ano de 1981
levando o Irã a intensificar a defesa do seu território.

O apoio dos Estados Unidos ao Iraque foi contraditório. O segundo
mandato do Presidente Ronald Reagan foi marcado pela preocupação em
controlar a política na Nicarágua contendo o avanço dos sandinistas. Em
processo denominado pela mídia Irã–Contras, determinou que a CIA nego-
ciasse com o Irã o recebimento de armas do mercado negro em troca de li-
bertação de reféns estadunidenses ligados a setores oposicionistas ao sandi-
nismo presos pelo Grupo Islâmico Hezbollah. 

O dinheiro obtido da venda de armas ao Irã foi utilizado para fi-
nanciar soldados e mercenários anticomunistas na Nicarágua que lutavam
na guerra civil instaurada no país. Essa ação atendeu aos interesses estadu-
nidenses que visavam a manutenção e crescimento de sua área de influên-
cia no planeta, estendendo suas bases e investimentos militares pelo plane-
ta como forma de elevar sua soberania internacional e reduzir a crise eco-
nômica interna.

Na prática, o exército iraniano não só recuperou os territórios per-
didos, como avançou para além das fronteiras iraquianas atacando, entre
outras cidades, a capital Bagdá. A possibilidade do crescimento do conflito
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para todo o Golfo Pérsico acirrou ainda mais os conflitos. Em que pese o es-
cândalo dos “Irã – Contras”, os Estados Unidos acompanhados pela Arábia
Saudita mantiveram publicamente o apoio ao Iraque. A Síria e a Líbia apoi-
aram, por sua vez, o Irã.

As negociações de armas em nível internacional cresceram de for-
ma considerável. A União Soviética, até então parceiro comercial do Iraque,
mudou de posição intensificando a venda de armas para o Irã. O cresci-
mento do conflito acirrado pela resistência iraniana à presença de navios
estadunidenses no Golfo Pérsico proporcionou um conjunto de negociações
presididas pelo Conselho de Segurança da ONU – Organização das Nações
Unidas – através de seu representante, Perez de Cuéllar que resultaram no
fim da guerra. A guerra entre o Irã e o Iraque durou oito anos – 1980 – 1988
–, estimando–se que ocorreu a morte de 1 milhão de militares e civis acom-
panhado de 1 milhão e meio de feridos em ambos os países. A guerra teve
um custo total de U$$ 150 bilhões. 

O impacto da guerra sobre o preço do barril do petróleo foi consi-
derável. O quadro 11 demonstra os anos de 1979 a 1981 em que ocorreu a
maior variação do preço do barril de petróleo. 

Quadro 11 – Variação do Preço do barril de petróleo 1979 – 1981 – U$$ 
Ano Mês Valor Inicial Valor Final
1979 Fevereiro 22 51
1979 Maio 30 70
1979 Novembro 40 87
1981 Junho 32 60

                           Fonte: Banco Barclays, 1985

Os conflitos do petróleo acompanhados pela queda do Sistema de
Bretton Woods impactaram em profundas mudanças em nível internacio-
nal redefinindo a ação do Fundo Monetário Internacional.

3.  Pressupostos econômicos e políticos de atua-
ção do FMI

O FMI – Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial foram
fundados em 1944, a partir da Conferência de Bretton Woods com a lide-
rança política dos Estados Unidos, coordenado pelo seu então presidente,
Franklin D. Roosevelt.  De acordo com Ohlweiler (1980), desde sua funda-
ção, a ação do FMI pode ser definida em três etapas principais. A primeira
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etapa desde o início da década de 1950 até o final da década seguinte. A se-
gunda, durante a década de 1970 até o início dos anos 80. A terceira etapa,
desde o início da década de 1980 até os dias atuais. 

A primeira etapa foi marcada pelo poder de intervenção do FMI, se
subdividindo em duas sub–etapas. Na primeira sub–etapa ocorreu a aber-
tura da economia dos países latino–americanos aos capitais internacionais
que, entre 1950 a 1966, praticamente triplicou, merecendo destaque o capi-
tal produtivo, predominantemente estadunidense. Na segunda sub–etapa,
desenvolvida a partir de 1967, ocorreu o crescimento da influência do Fun-
do Monetário Internacional com a elevação de sua influência na América
Latina e expansão de suas atividades em outros continentes. 

Na segunda etapa ocorreu uma redução gradativa da centralidade
do FMI.  A crise  interna da economia estadunidense anunciada anterior-
mente, a crescente desvalorização do dólar e a ampliação do mercado de
eurodólares dispuseram maiores facilidades de obtenção de crédito inter-
nacional pelos países periféricos.

Na terceira etapa, que se inaugura como decorrência da crise financei-
ra, o FMI recupera seu papel mediador no quadro dos problemas de
pagamentos ou de realização das elevadas dívidas extremas em que
se afundaram os países subdesenvolvidos. Já em 1980, enquanto ain-
da corria fácil a expansão do crédito internacional, o reembolso das
dívidas anteriores foi gerando a necessidade de contrair progressiva-
mente novas e mais vultosas dívidas. Assim, a capacidade de impor-
tação, por exemplo, da América Latina, foi sendo cada vez mais de-
terminada pelos processos de refinanciamento do que pelo poder de
compra oriundo das exportações. (Ohlweiler, 1987: 199)

A crise internacional mudou a atuação do FMI. A estratégia de fra-
ções de classe burguesa voltada à reprodução do capital em sua forma fi-
nanceira fortaleceu o imperativo em torno da necessidade de um órgão ges-
tor que garantisse e retorno dos investimentos realizados nos países peri-
féricos. O FMI foi galgado a principal ator do processo em questão, gerin-
do, fiscalizando e impondo condições para a concessão de novos emprésti-
mos aos países com suas economias fragilizados. Na prática, ele se transfor-
mou no principal representante da burguesia financeira internacional agin-
do em seu nome e interesse.

Devemos ressaltar, em que pese a crise internacional e a ação do
“Grupo dos Vinte” que os Estados Unidos, mesmo com impossibilidade de
garantir o Sistema de Bretton Woods, manteve a hegemonia sob o FMI. A
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própria composição das cotas do Fundo como critério para tomada de deci-
sões confirma esta afirmação. O poder do montante de votos nas decisões
tomadas no FMI é definido pelo potencial econômico de cada nação associ-
ada. Em que pese a redução gradativa das cotas estadunidenses – 33,7% em
1951, para 20,6% e 1983 – a predominância estadunidense permaneceu, es-
pecialmente quanto ao poder de veto nas decisões  mais  importantes  do
Fundo.

É isso que demonstra Ohlweiler (1987) sobre a hegemonia dos Esta-
dos Unidos no FMI. Até o ano de 1981, as decisões quanto ás estratégias do
Fundo requeriam 80% dos votos dos países integrantes. Mesmo com a ele-
vação deste patamar para 85%, em virtude do aumento da cota da Arábia
Saudita, a articulação política estadunidense com os demais países centrais
assegurava o veto nas decisões mais importantes. Esse contingente de votos
se chocava ao poder reduzido dos países periféricos contando apenas com
um terço dos votos.

A mudança da ação do Fundo se manifestou na política de conces-
são de empréstimos,  especialmente,  aos  países  periféricos.  A hegemonia
política dos países centrais liderados pelos Estados Unidos manifestou uma
contradição em termos das exigências adotadas quanto ao retorno dos in-
vestimentos. Enquanto, por um lado, realizou menores exigências aos paí-
ses centrais que dele necessitassem, por outro lado, elevou as condições de
concessão de empréstimos aos países periféricos materializando o seu cres-
cente endividamento. O maior poderio econômico dos países centrais im-
plicou, por um lado, na utilização do FMI como agente financiador para a
superação de sua crise interna através do acesso a recursos financeiros com
menor exigência econômica e juros reduzidos e, por outro lado, a utilização
da crise internacional como ferramenta de captação de recursos através da
exploração máxima dos países periféricos. 

"O vampirismo internacional tomou novas proporções e desdobra-
mentos". O que se percebe foi a construção de um arsenal bélico como for-
ma de garantir o metabolismo reprodutivo do capital em âmbito internaci-
onal. A década de 1990 marcou o crescimento do poderio bélico internacio-
nal, condição essencial para a garantia da expansão do neoliberalismo. O
quadro 12 demonstra o crescimento dos gastos militares nos Estados Uni-
dos que, após os atentados de 11 de setembro, acirraram o seu papel de po-
lícia internacional da reprodução do capital em sua forma financeira.
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Quadro 12 – Gastos Militares dos Estados Unidos (US$ 109)
Ano Valor
1990 374
1991 385
1992 376
1993 360
1994 365
1995 360
1996 350
1997 355
1998 350
1999 370
2000 375
2001 375
2002 425
2003 440
2004 525
2005 550

Fonte: www.economagic.com

Considerações Finais

Para finalizarmos, mesmo tendo certeza que este debate ainda se
encontra em aberto, o que nos chama a atenção é a tendência crescente da
militarização e elevação dos gastos militares no planeta tal qual demonstra
o quadro 13. 

Quadro 13 – Gastos militares mundiais – 2008
Classificação País US$ Bilhões

1o USA 696,3
2o Russia 86
3o China 83,5
4o França 67,2
5o Ucrânia 60,8
6o Alemanha 46,9
7o Japão 46
8o Arábia Saudita 38,2
9o Itália 30,9
10o Koréia do Sul 24,2
11o Canadá 19,8
12o Israel 14,8
13o Taiwan 10,5
14o Irã 9,6
15o Paquistão 4,4
16o Venezuela 3,3

Fonte: www.economagic.com 

http://www.economagic.com/
http://www.economagic.com/
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Mészáros em “O poder da ideologia” recupera os diálogos de Eins-
tein com referência à destrutividade da indústria armamentista e seus peri-
gos ao futuro da humanidade. Mesmo considerando os limites que citações
secundárias trazem aos trabalhos científicos, a centralidade, originalidade
e, principalmente, a atualidade desses debates merecem ser destacado.

A crença nacional de que é possível alcançar a segurança através dos
armamentos é, no presente estado de tecnologia militar, uma ilusão
desastrosa. […] Qualquer ação relacionada à política externa é dirigi-
da por uma única consideração: como devemos agir para alcançar a
superioridade máxima sobre o inimigo em caso de guerra? A resposta
tem sido: fora dos Estados Unidos, devemos estabelecer bases milita-
res em todo ponto possível e estrategicamente importante no globo,
além de armar e reforçar economicamente nossos aliados potenciais.
E, dentro dos Estados Unidos, um enorme poder financeiro está sen-
do concentrado nas mãos dos militares; a juventude está sendo mili-
tarizada; e a lealdade dos cidadãos, particularmente dos funcionários
públicos,  é  cuidadosamente  supervisionada  por  uma  força  policial
que a cada dia fica mais poderosa.  As pessoas com pensamento po-
lítico independente são molestadas. O público é sutilmente doutrina-
do pelo rádio, pela imprensa, pelas escolas. Sob a pressão do segredo
militar,  a extensão da informação pública é cada vez mais restrita.
[…]Enquanto  se  mostrou possível,  a  um custo  extremamente  alto,
derrotar os alemães, os queridos norte–americanos vigorosamente as-
sumiram o lugar deles. […] a calamidade alemã de anos atrás se repe-
te: as pessoas aquiescem sem resistência e se alinham com as forças
do  mal.  E  a  isto  assistimos  impotentes.  (Einstein  apud  Mészáros,
2004, p. 276–277)  

Debater  a  indústria  armamentista  implica  em  conceber  que  sua
produção é voltada para a elaboração de mercadorias da morte, a materiali-
zação da irracionalidade humana pela transformação da natureza. Em um
processo ao qual a sociedade produz os homens que necessita, constatamos
um triste prognóstico que se explica pela própria divisão de classes sociais:
os pobres constroem as armas que matam os próprios pobres, mas se es-
quecem que são os ricos que as vendem. Porém, longe de qualquer inten-
ção catastrófica, até porque não inventamos os resultados sociais, mas sim
o debatemos, percebemos que: os pobres constroem as armas que matam os
pobres, os filhos dos pobres, os filhos dos ricos e, em alguns casos, os pró-
prios ricos que as vendem. A criação que se volta contra o próprio criador. 
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As saídas passam pela recuperação do trabalho em sua dimensão
humanizante e social.  O próprio Marx, dentro de suas raízes iluministas,
afirmou que a ciência e tecnologia foram uma vitória do homem sobre a na-
tureza. No livro primeiro de “O capital”, capítulo XIII, apontou que a tec-
nologia manifestava uma atitude ativa do homem para com a natureza.
Esse processo significa a produção da sua vida e, por conseguinte, das suas
condições sociais de vida e das representações espirituais que delas deri-
vam. Seria possível a construção de uma dimensão útil das mercadorias nas
fronteiras do trabalho alienado e estranhado? Como garantir que seus re-
sultados se voltem ao benefício de toda a sociedade, evitando os genocídios
armamentistas por um lado, e garantindo, por outro lado, que milhares de
seres humanos não morram em virtude de patologias, cujo remédio esteja
ao seu lado, porque não tem condições de adquiri–lo. 

Einstein: “por que a ciência aplicada, que é tão magnífica, economi-
za trabalho e torna a vida mais fácil, nos proporciona tão pouca felicidade?
A resposta é simples: ainda não aprendemos a utilizá–la adequadamente”
(Apud Mészáros, 2004, p. 288).
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A EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DA
CLASSE TRABALHADORA: O CASO DE
portugal a partir dos anos 1990.

Cílson César Fagiani1

Robson Luiz de França2

1 – Trabalho, Educação e Novas Tecnologias

Trabalho e educação são atividades especificamente humanas. Isso
significa que apenas o ser humano trabalha e educa. Saviani (2007) argu-
menta contrariamente à concepção idealista de Homem racional que ocasi-
onalmente pode trabalhar e afirma que essa ideia predominou no desenvol-
vimento do pensamento filosófico ocidental e que se cristalizou no senso
comum. O autor afirma que a essência humana é produzida pelos próprios
homens e que o Homem se constitui pelo trabalho. Isso porque, no proces-
so de surgimento do Homem constata–se a necessidade dele produzir sua
própria vida agindo sobre a Natureza e ajustando–a as suas necessidades.
A existência humana passa a ser produto do seu trabalho, seu agir sobre a
Natureza. A escola é parte desse processo. 

No contexto neoliberal, encontramos um cenário no qual o sistema
educativo é planejado, deliberadamente e sem constrangimento, na forma-
ção da classe trabalhadora para as demandas do mercado sob o discurso da
qualificação e da empregabilidade. Nas condições de mudanças rápidas em
função da reestruturação produtiva e das novas tecnologias nos processos
produtivos, a classe trabalhadora necessita de habilidades de base forte e
polivalente,  as  quais,  sem  dúvida  nenhuma,  beneficiariam  sua  inserção
crítica no mundo do trabalho. No entanto, tais habilidades só são possíveis

1Doutor em Educação no Programa de Pós–Graduação em Educação da Universidade Federal
de  Uberlândia  –  PPGED/UFU  com  Bolsa  Fapemig.  Doutorado–Sanduíche  no  Instituto  de
História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa (IHC/UNL) como Bolsista Capes
(Set/2013– Agos./2014). Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uniube. E–
mail: cilsoncf@netsite.com.br 
2Pós–doutorado em Educação. Professor do PPGED/Faced/UFU, Linha de Pesquisa "Trabalho,
Sociedade e Educação". 
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de serem alcançadas com um ensino básico de qualidade e propedêutico, o
qual não está sendo oferecido em Portugal.

Para Previtali  (2011),  as inovações técnicas/organizacionais impli-
cam na mudança de um modelo baseado no uso extensivo de força de tra-
balho semi–qualificada para outro baseado no uso intensivo de força de
trabalho  qualificada,  polivalente  e  cooperativa.  De  acordo com Kuenzer
(2003), as alterações processadas no mundo do trabalho a partir das novas
formas de organização e gestão, fundamentadas na organização toyotista
do processo de trabalho, tem implicado no declínio das formas tradicionais
de educação profissional, baseadas no paradigma taylorista/fordista.

Vale lembrar que a via de organização da produção e do trabalho
taylorista–fordista,  adotada  primeiramente  na  indústria  automotiva,  um
dos setores de maior dinamismo na economia mundial, tornou–se, após a
Segunda Guerra Mundial, o meio pelo qual o capitalismo readquiriu suas
forças, emergindo da crise dos anos 1920 e 1930 (KUENZER, 2003; LUCE-
NA, 2004; FRANÇA, 2010; PREVITALI, 2011). 

A dissociação entre concepção e execução, isto é, entre trabalho in-
telectual e trabalho manual foi a forma pela qual o capital impôs subordi-
nação do trabalho (ANTUNES, 2002). A consequência imediata dessa disso-
ciação foi a desqualificação do trabalhador, dada a nova natureza que o tra-
balho adquiriu, reduzido a tarefas simplificadas e rotineiras,  com algum
grau de treinamento específico (ANTUNES, 2002; KUENZER, 2003; PREVI-
TALI, 2011). 

Para Machado (1989) a divisão entre trabalho manual e trabalho in-
telectual traz consigo a deformação e mutilação do trabalhador, 

[…] levado a desenvolver apenas uma parte de sua potencialidade, ao
executar uma atividade específica durante todo o tempo, reprimindo
o desenvolvimento de todas as outras aptidões de que é portador.
Neste  sentido,  esta  deformação  atinge,  indiscriminadamente,  qual-
quer trabalhador parcial, desde aquele que executa, mas não concebe,
até o outro que concebe, mas não executa (MACHADO, 1989: 21).

A formação em nível técnico, neste contexto, constitui um elo entre
o engenheiro ou homem da ciência e o trabalhador qualificado, atuando
como um funcionário intermediário dentro da empresa capitalista. A gran-
de maioria dos técnicos industriais desempenha funções de coordenação e
supervisão, reproduzindo as relações de dominação e, portanto, não só se
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identificam  como  também  tendem  a  fazer  parte  da  pequena  burguesia
(MACHADO, 1989). 

O taylorismo–fordismo envolveu, com variações dependendo das
condições históricas, sociais e culturais onde foi vivenciado, um conjunto
de práticas político–institucionais e de controle do trabalho, bem como de
formas de intervenção e resistência da classe trabalhadora de 1930 até 1960,
quando começou a  apresentar  sinais  de  esgotamento  (ANTUNES,  2002;
PREVITALI, 2011). Como resposta a crise, o capital iniciou, ao longo das
décadas de 1980 e 1990, um amplo processo de reestruturação que envol-
veu a introdução de inovações técnicas e/ou organizacionais no processo de
trabalho, visando assegurar o controle sobre o mesmo. A expressão mais
evidente dessas mudanças foi o advento das formas toyotistas ou do cha-
mado "modelo japonês" de organização do processo produtivo que se tor-
naram o novo receituário de eficiência e produtividade a ser seguido. Este
modelo é baseado no uso intensivo de força de trabalho qualificada, poliva-
lente e cooperativa. 

Tais exigências de formação do “novo trabalhador” são então de-
mandadas para as escolas. Portanto, a educação não é alheia às transforma-
ções que se processam no modo de produção capitalista e tende a ajustar–
se às exigências demandas por esta última, de forma que novos modelos e
propostas pedagógicas são exigidos da escola (KUENZER, 2003; PREVITA-
LI, 2011). 

A partir dessas considerações, na próxima sessão são apresentados
dados de pesquisa sobre o sistema educativo e a formação do jovem traba-
lhador em Portugal.

2. O Ensino em Portugal a partir dos Anos 1990.

Com a obrigatoriedade da frequência a escola, em idade escolar,
por um grande período de vida das pessoas, o sistema educacional vem se
tornando um setor fundamental, sendo, como os dados preliminares deste
trabalho apontam planejado de forma utilitarista para a formação do tipo
de força de trabalho demandado pelo mercado de trabalho.

Em Portugal, a obrigatoriedade do regime de escolaridade para cri-
anças e jovens com idade escolar vai desde os 6 até os 18 anos, condicionan-
do uma frequência de 12 anos a escola. Todos os integrantes da sociedade
tem necessariamente que frequentar a escola este período de anos e as esco-
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las que são frequentadas por eles não apresentam as mesmas condições de
funcionamento (LEI N. 85/2009).

No país, já no final do 6º ano escolar os estudantes e suas famílias
são questionados a direcionar suas opções de continuidade educacional fu-
tura, tendo como opções direcionar nos próximos anos de estudos um ca-
minho voltado para um Curso Superior ou para um Curso Profissional. A
opção pelo caminho a ser tomado ainda passa por mais outras duas deci-
sões que ocorrerão no final do 9º e 12º anos escolares quando os estudantes
e suas famílias voltam a ser questionados quanto ao tipo de curso e institui-
ção que querem frequentar. Destaca–se que no questionamento que ocorre
no 12º ano, serão decisivas as médias obtidas no ensino secundário para a
entrada nos determinados cursos, que também exigem médias diferentes, e
as condições econômicas da família para a permanência no curso, se estes
decidirem pelo Ensino Superior (LEI N. 49/2005).

A década de 2000 mostrou um expressivo crescimento do número
de alunos matriculados na modalidade de curso profissionalizante em Por-
tugal. Houve um aumento de aproximadamente 15 vezes no 3º Ciclo do
Ensino Básico e um aumento de aproximadamente 4 vezes no Ensino Se-
cundário. As escolas privadas apresentaram um aumento de aproximada-
mente 9 vezes no 3º  Ciclo e 74% no Ensino Secundário. Mais expressivos
ainda foram os aumentos nas escolas públicas, aproximadamente 19 vezes
no 3º Ciclo e 29 vezes no Ensino Secundário (Tabela 1). Tais incrementos
não ocorrem por acaso. Pode–se afirmar que são resultantes de uma políti-
ca educacional, mais especificamente da Resolução do Conselho de Minis-
tros N.º 173/2007, através da qual o governo português busca vincular a
formação educacional à formação profissional. 

Tabela 1 – Alunos matriculados nas escolas de Portugal segundo a função administrativa,
nível de ensino e modalidade de curso nos anos letivos 1999/00  e 2011/12.

Função
Adminis-

trativa

Ano Leti-
vo

Nível de Ensino e Modalidade de Curso
3º Ciclo do Ensino Básico Ensino Secundário

Regular CP/CEF Total CCHG CP Total
Portugal 1999/00 387.032 2.325 424.364 265.601 29.100 417.705

2011/12 346.067 35.788 385.569 199.131 113.749 348.434
Pública 1999/00 348.679 1.576 382.288 242.777 2.340 354.832

2011/12 303.774 29.327 336.578 176.528 67.176 275.300
Privada 1999/00 38.353 749 42.076 22.824 26.760 62.873

2011/12 42.293 6.461 48.991 22.603 46.573 73.134
CP – Curso Profissional   CEF – Curso de Educação e Formação – 
CCHG – Curso Científico–humanístico Geral 
Fonte: Elaborado a partir de dados da DGEEC e do Instituto Nacional de Estatística de Portugal (INE), vá -
rios anos.
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O que se verifica é a opção política por um sistema dual de ensino,
de duplo significado. O primeiro significado, explícito pelos seus governan-
tes em declarações de pretensões de aumento do número de alunos na mo-
dalidade de curso profissional e na assinatura do Memorando de Entendi-
mento3 no âmbito de Cursos Profissional com o governo da Alemanha (ME-
MORANDO, 2012), no qual se celebra a organização de um modelo dual de
ensino semelhante ao alemão, que interage organicamente empresas e esco-
las fornecendo força de trabalho com as qualificações especificadas pelas
empresas. E no segundo significado, implícito na forma de gestão do ensi-
no público com o (re)agrupamento de escolas, fechamento de escolas, dimi-
nuição de recursos humanos, alunos de séries diferentes em uma mesma
sala, aumento do número de alunos por classe e diminuição do número de
professores, currículos de abordagem tecnicista, o que vem resultando em
precarização e diminuição da qualidade de ensino. 

O resultado é um ensino público de baixa qualidade, isto é, com ên-
fase nos aspectos quantitativos e técnicos, mas desprovido de uma forma-
ção crítica, de um conhecimento que possibilite aos sujeitos sociais serem
capazes de decidir por si mesmos, em determinadas circunstancias dadas
historicamente, seu próprio destino (DEMO, 1990; SAVIANI, 2007; MÉS-
ZÁROS, 2008). Pode–se dizer que as reformas educacionais em Portugal es-
tão  formando os  jovens  da classe  trabalhadora num sentido  fortemente
adaptativo às exigências e determinações do mercado de trabalho.

Nas palavras do Primeiro Ministro Pedro Passos Coelho:

Temos formação profissional em Portugal também, mas não temos
um sistema como este que existe quer na Áustria quer na Alemanha,
que é conhecido como um sistema dual, em que de forma sistemática
existe uma relação direta entre a aprendizagem em torno de profis-
sões e as empresas, que de alguma maneira asseguram um nível de
empregabilidade muito elevado. (GOVERNO DE PORTUGAL, 2013)

E do Ministro da Educação e Ensino Superior, Nuno Crato:

Os nossos planos são chegar a 50 por cento ainda este ano, do ensino
secundário… O nosso objetivo é que os jovens escolham as suas car-

3 O Memorando de Entendimento é um documento que normatiza as condições gerais da
política econômica de Portugal perante a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu (BCE)
e o Fundo Monetário  Internacional  (FMI)  no âmbito  do  apoio  da  União  Europeia  para  a
assistência financeira portuguesa.
 http://www.portugal.gov.pt/media/371372/mou_pt_20110517.pdf  acessado 28/05/2014

http://www.portugal.gov.pt/media/371372/mou_pt_20110517.pdf
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reiras, mas pensamos que chegar aos 50 por cento na parte da escola-
ridade obrigatória no ensino profissional é um objetivo que faz senti-
do para o país. (PÚBLICO, 2012)

E ainda de João Grancho, Secretário de Estado do Ensino Básico e
Secundário:

Portugal precisa de técnicos intermédios para desenvolver a indústria
e combater o desemprego… O Governo está fortemente empenhado
na estratégia de criar um sistema dual, mas acima de tudo em respon-
der  às  especificidades  dos  jovens e  às  necessidades  das  empresas.
(JORNAL DE NOTÍCIAS: 12/04/2013)

Em um seminário internacional sobre o ensino e formação profissi-
onal dual na Alemanha e em Portugal realizado em abril de 2013, a respon-
sável  do  Instituto  de  Emprego  e  Formação  Profissional,  Carla  Gouveia,
lembrou que o ensino profissional abrangeu até 2012 cerca de 30 mil alunos
e que espera “conseguir abranger 100 mil jovens até 2020” (JORNAL DE
NOTÍCIAS: 12/04/2013).

Neste início de século XXI, a rede escolar em Portugal passa por
uma, ainda recente, reestruturação de constituição de agrupamentos esco-
lares através da agregação de agrupamentos já existentes e escolas isoladas.

O processo de agrupamento iniciado no final da década de 1990
com o Decreto–Lei nº 115 – A/98 e o Decreto–Regulamentar nº 12/2000 tem
continuidade no final do ano letivo 2002/2003 com o Despacho 13 313/2003,
priorizando agrupamentos verticais e reagrupamentos. Até 2003 foram for-
mados agrupamentos escolares do tipo vertical e horizontal, cabendo o en-
sino infantil e ciclos do ensino básico, restando ainda escolas isoladas e to-
das as escolas secundárias, estas últimas não previstas na lei. 

As últimas ações do governo português foram com o Decreto–Lei
n. 75/2008 de 22 de abril, que com argumentos de reforçar a participação
das famílias e comunidades na direção estratégica dos estabelecimentos de
ensino, favorecer a constituição de lideranças fortes e reforçar a autonomia
das escolas, entre outros, prevê a constituição de agrupamentos escolares
resultantes dos processos de agregação. Desde então foram 4 etapas: 2010
com constituição de 84 agrupamentos, 2012 com a constituição de 150 agru-
pamentos, Janeiro de 2013 com a constituição de 67 agrupamentos e no mês
de abril de 2013 com o processo de constituição dos últimos agrupamentos
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escolares  através da homologação de 18 novos agrupamentos4,  processo
muito criticado e resultados chamados de “mega–agrupamentos” pelas en-
tidades de classe dos profissionais da educação, devido a redução de 5000
docentes, imposição aos docentes que ficam dar aulas em diferentes escolas
dos agrupamentos e portanto percorrer várias dezenas de quilómetros por
dia devido a extensa abrangência geográfica destes e ao grande número de
alunos atendidos (PÚBLICO, 2013)

Esta reestruturação é profundamente criticada pelas organizações
representativas  dos  profissionais  da educação,  por  exemplo,  o  Sindicato
dos Professores do Norte (SPN), membro da Federação Nacional dos Pro-
fessores (FENPROF) e da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugue-
ses (CGTP). Em estudo feito pelo SPN (2013a e b) desde 2010 é observado
uma série de problemas que a reestruturação vem causando, dentre eles ci-
tamos alguns: Dificuldade na construção de um Projeto Educativo aglutina-
dor de comunidades educativas diferentes, Gestão trabalhosa e muito com-
plexa por parte da direção, Diminuição do número de postos de trabalho,
Reforço do controle e não autonomia (também destacado em análise e ori-
entações do Conselho Nacional de Educação em documento emitido em
outubro de 2012), Sobrecarga de trabalho dos coordenadores, Concentração
de poderes e Sobrevalorização da gestão administrativa face à gestão peda-
gógica. 

Os problemas levantados  pelas  organizações representativas  dos
professores são preocupantes e apresentam elevadas cargas de previsibili-
dade quanto aos resultados das políticas educacionais do governo portu-
guês neste começo de século. No Gráfico 1, que mostra a evolução do nú-
mero de alunos das escolas públicas de Portugal, pode–se observar clara-
mente a diminuição do número de matrículas nos cursos regular e científi-
co humanístico geral dos ensinos básico e secundário respectivamente e o
aumento do número de matrículas nos cursos profissionais tanto no ensino
básico como no ensino secundário. 

4http://www.portugal.gov.pt/pt/os–ministerios/ministerio–da–educacao–e–ciencia/mantenha–  
se–atualizado/20130401–mec–agregacao–escolas.aspx. Acesso em: 17 dez. 2013.

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia/mantenha-se-atualizado/20130401-mec-agregacao-escolas.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia/mantenha-se-atualizado/20130401-mec-agregacao-escolas.aspx
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Gráfico 1 - Alunos matriculados nas diferentes modalidades de cursos nas escolas públicas de Portugal.

Regular
CP/CEF
CCHG
CP

Anos letivos

     Ensino Básico: Curso Regular e Cursos Profissionais (CP) e de Educação e Formação (CEF).
     Ensino Secundário: Curso Científico–humanístico Geral (CCHG) e Curso Profissional (CP).
     Fonte: Elaboração própria.

No último  ranking das escolas de ensinos básico e secundário de
Portugal feito pelo jornal Público e a Universidade Católica Portuguesa em
2014 que leva em consideração as notas dos exames nacionais apresentou o
pior resultado das escolas públicas de Portugal (PÚBLICO, 2014). Pode–se
observar que no ensino secundário encontra–se apenas 9 escolas públicas
entre as 50 primeiras escolas, tendo a primeira pública a colocação de nú-
mero 34. No ensino básico, de acordo com cada ciclo, podem–se observar as
seguintes situações das escolas públicas entre as 50 primeiras colocadas: 3º
ciclo encontra–se apenas uma escola na 24.ª posição, 2º ciclo encontra–se
duas, tendo a primeira a colocação de número 44 e no 1º ciclo encontra–se
15 escolas, tendo a primeira a colocação de número 3. Assim, a precarização
do ensino público concomitantemente ao aumento do nível de ensino pare-
ce evidenciar uma forte indução aos cursos profissionalizantes como políti-
ca oficial de governo.  

3. Conclusão

Podemos afirmar que Portugal passa por um processo de reestrutu-
ração produtiva no contexto da globalização do capital e das políticas neoli-
berais,  envolvendo a introdução de inovações técnicas e/ou organizacio-
nais, terceirizações e subcontratações, afetando quantitativa e qualitativa-
mente a força de trabalho, implicando em mudanças nas habilidades e qua-
lificações requeridas (PREVITALI, 2011). 
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Nesse contexto, tem–se que, no país, o modelo pedagógico da For-
mação Profissional (FP) é incompatível com o modelo pedagógico do Ensi-
no Secundário (ES) e com o Ensino Básico (EB). As tentativas discursivas de
covalências entre os princípios de formação dessas três estruturas, FP, ES e
EB, são tentativas falaciosas de prover a emancipação humana através de
uma solução utilitarista, que por responder a demanda de mercado, não
promove essa emancipação. 

O sujeito de formação específica, atraído por uma propaganda de
estudos mais práticos, menos teóricos, e, portanto mais “estimulante”, de
utilização imediata em sua vida, fica preso em sua própria hermenêutica,
qual seja: tem menos potencial desenvolvido de resistência à sua própria
exploração e tem também menos potencial de articulação dentro da catego-
ria que pertence. Isso porque lhe é negado na escola a educação política
crítica. Sua formação leva–o ao desenvolvimento de concepções mais ime-
diatistas e individualistas, sem o senso de pertencimento de classe.

Assim, a educação escolar vem sendo um instrumento do neolibe-
ralismo na constituição e manutenção da estratificação social de classes no
caso português. A distribuição desigual dos estudantes que frequentam as
diferentes modalidades de ensino, diferentes origens administrativas e di-
ferentes cursos superiores demonstram a manutenção e reprodução da de-
sigualdade social e econômica. A posição política governamental de incen-
tivo, através de financiamento de programas específicos, vai de encontro
aos interesses do capital de desenvolvimento de habilidades na força de
trabalho demandadas pelo  mercado de trabalho,  tendo com justificativa
ideológica o suposto aumento da empregabilidade do jovem trabalhador. O
que esta por traz dessa política educacional e do discurso ideológico a ela
associado é a manutenção e reprodução das desigualdades socioeconômi-
cas e de classe na sociedade capitalista contemporânea.
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A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
ESCOLAR NA LÓGICA DO CAPITAL

Simone Vieira de Melo Shimamoto1

1. Introdução 

Este artigo, parte dos estudos realizados na pesquisa de doutora-
mento, objetiva analisar e por a compreender a lógica do trabalho na orga-
nização escolar, descortinando–se a ação dos sujeitos que a constituem e
sua relação com a práxis societal. Vale destacar que as concepções trabalho e
organização escolar são compreendidas enquanto expressão humana, dialéti-
ca,  fios de uma contextura macro,  enraizadas na divisão social  do trabalho
pela lógica do capital, e na lacuna planejamento/execução. 

Entendemos que,  enquanto ação intencional,  planejada,  existente
no liame concepção/execução, para além da mera atividade instintiva, o tra-
balho é “produto especial da espécie humana” (Braverman, 1980, p. 52).
Deste modo, é protoforma do ser social, processo criador no qual o homem,
ao transformar a natureza, transforma–se, constituindo a si mesmo e à sua
espécie. 

Segundo Braverman,

A transformação da humanidade trabalhadora em uma “força de tra-
balho”, em “fator de produção”, como instrumento do capital, é um
processo incessante e interminável. […] E uma vez que os trabalhado-
res não são destruídos como seres humanos, mas simplesmente utili-
zados de modos inumanos,  suas  faculdades  críticas,  inteligentes  e
conceptuais permanecem sempre, em algum grau, uma ameaça ao ca-
pital […]. Além do mais, o modo capitalista de produção está conti-
nuamente se expandindo a novas áreas de trabalho, inclusive àquelas
recentemente criadas pelo avanço tecnológico e o emprego do capital
a novas indústrias. […] Ao mesmo tempo, a habituação dos trabalha-
dores ao modo capitalista de produção deve ser renovada a cada ge-
ração, tanto mais que as gerações surgidas sob o capitalismo não são

1Mestre  em  Educação  pela  UFU  e  Doutora  em  Educação  pelo  PPGED,  FACED,  UFU.
Pesquisadora  do  Grupo  de  Pesquisa  Estado,  Democracia  e  Educação  (GPEDE).  Email:
shimamot@netsite.com.br.
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formadas dentro da matriz da vida de trabalho, mas jogadas no tra-
balho, vindas de fora, por assim dizer” (1980, p. 124)

Esta discussão, apesar de atualíssima na década de 1980, ainda o é
nos dias de hoje, pois passa ao longe de ser superada. Traz–nos subsídios
significativos para analisarmos o processo incessante de ajuste dos sujeitos
ao modelo de trabalho necessário à concepção capitalista que precisa, para
tanto, inibir as resistências dos mesmos, assegurando sua adequação. Neste
sentido, acompanhamos a renovação constante do modelo capitalista para
assegurar sua manutenção e fortalecimento. O modelo gerencial, há tempos
instalado, reforça a concepção de trabalhador enquanto máquina. São os
padrões estabelecidos retroalimentando–se, dividindo e hierarquizando os
sujeitos e os espaços/tempos de produção de forma a direcionar ações de
controle e submissão.

As inter–relações estabelecidas entre os sujeitos e o modelo de es-
trutura societal vivenciado direcionam à constituição mutilada dos mesmos,
diluídos  no  atendimento  à  complexa  e  fortalecida  composição
sociedade/mercado, na qual a concepção de  trabalho e, respectivamente, o
valor do  sujeito e da  mercadoria alteram suas lógicas: é a  mercadorização do
humano e a humanização da mercadoria.

Nesta perspectiva, os sujeitos perdem o domínio de pensar os mei-
os de produção e seus resultados, mantendo simplesmente sua força de tra-
balho, cujos fins tornam–se reduzidos aos lucros. Além de produtores em
ritmo acelerado2, com vias a atender às exigências do capitalismo, os sujei-
tos são formatados aos moldes consumistas assegurando, por sua vez, o cir-
cuito mercadológico posto. Apesar da aspereza dos termos, há que se con-
cordar com Braverman, ao definir o ser humano, neste modelo, enquanto
“mecanismo  articulado  por  dobradiças,  juntas  e  mancais  de  esfera…”
(1980, p. 156). Aos trabalhadores é exigido que, em sua concretude, sejam
pessoas adaptáveis, empreendedoras, flexíveis aos ditos do mercado.

2. Modelo Gerencial e Espaço Educacional

Segundo Enguita,

2A  lógica  econômica  do  capitalismo  exige  a  acumulação  como  instrumento  da  própria
sobrevivência. “A acumulação não é uma questão de decisão individual, mas uma lei imanente
da sociedade do capital e da competição entre os capitalistas” (FRIGOTTO, 2010, p. 76).
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Nas relações  de produção  capitalistas,  o  trabalhador  está  alienado
também em relação ao processo de trabalho. Não é ele, mas o capital
quem determina como se deve produzir  um objeto ou um serviço
qualquer.  […] A alienação do homem no trabalho, afirmava Marx,
significa sua alienação em relação à sua vida genérica, da espécie. O
nexo social – o caráter social do trabalho – não é dominado e molda-
do pelos homens, mas por uma minoria deles, os que personificam o
capital (1993, p. 234–235). 

Destacamos, assim, a supressão da relação viva, dialética de consti-
tuição dos sujeitos e da espécie humana e o desenvolvimento da coisifica-
ção, da mercadorização, na qual, como citado anteriormente, os sujeitos são
estranhos a si mesmos e, no esvaziamento da unidade concepção/execução,
transformam–se em mercadoria. A reflexão crítica, neste contexto, como ad-
verte Tragtenberg, perde seu lugar mediante a “ideologia da resignação, a
religião do rendimento, a submissão às normas de produção e de consu-
mo…” (2005, p. 136). 

A condição humana perde identidade, reduzindo–se. E, para me-
lhor assegurar esta perda, entram em cena os processos de naturalização,
individualização e culpabilização dos sujeitos que não se adéquam e/ou
não atendem ao modelo. Ora, se os indivíduos são livres para decidir e con-
sumir e não o fazem, a única razão possível é a incompetência de cada um.
Neste tecido, pondera Frigotto (2010), a divisão de classes desaparece, dan-
do lugar à concepção de estratos, donde a estratificação é marcada e consti-
tuída pelos indivíduos,  considerando–se seus talentos e  seu mérito para
conquistar este ou aquele espaço na hierarquia. Desconfigura–se a relação
de classes, abrindo campo para a relação entre sujeitos genéricos, neutros,
falsificando o real e fragilizando os movimentos de resistência necessários à
superação da lógica liberal.

Segundo Frigotto,

O homem, uma totalidade histórica concreta, que se distingue dos de-
mais animais e da natureza, e se constrói pelas relações sociais de tra-
balho (produção) que estabelece com os demais homens, no modo de
produção capitalista, reduz–se e transfigura–se num indivíduo abs-
trato, cujas características fundamentais são o egoísmo e a racionali-
dade (2010, p. 77). 
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Ora, para que se perpetue e fortaleça o  homo economicus3, diversas
instâncias burocráticas, ideológicas são constituídas. Os espaços de forma-
ção humana são diversos, contudo, o pilar de sustentação dos mesmos é
único, cravado na lógica do capital e nos conceitos dela advindos. São ins-
tâncias que visam naturalizar e,  assim, fortalecer a alienação do homem
pelo próprio homem, desumanizando a sociedade (Tragtenberg, 2010). Ao
devastar seu caráter humano, as relações entre os homens tornam–se pseu-
doconcretas, falseadas. Perdendo–se enquanto “eu”, fragiliza–se enquanto
ser social. Ao distanciar–se do outro, estranhando–o, o homem, ao estra-
nhar–se a si mesmo, perde sua concepção de espécie.  

Esse processo se repete no espaço educacional, em todas as tramas
que o constituem. 

O jogo capitalista de produtividade em massa e o consumismo exa-
cerbado adentram os espaços educacionais desde a definição dos cur-
rículos e projetos político–pedagógicos até as relações desenvolvidas
dia–a–dia. A falta de estrutura física e material, a descaracterização
do trabalho docente e o autoritarismo nas ações gestoras, configura-
das na centralização das decisões na figura do diretor, alimentam e
camuflam ações  com intencionalidades discutíveis,  se  pensadas do
ponto de vista da superação da concepção do homem–máquina, que
executa sem planejar, realiza sem compreender, distancia–se das de-
cisões de fato e assiste ao espetáculo como se dele não fizesse parte…
Aceita e, infelizmente, aquieta–se (LIMA, SHIMAMOTO, 2010, p. 13).

A organização escolar se organiza, portanto, em um modelo indivi-
dualizado, fragmentado, burocratizado e hierarquizado de sociedade, for-
talecendo a padronização empresarial necessária à manutenção do modelo
societal posto. Cargos, carreiras, competitividade, homogeneização, padro-
nização, individualismo… 

Neste sentido, Tragtenberg analisa que

A burocratização desenvolve a despersonalização de relações entre
burocracia e público, funcionários de secretaria escolar e o estudante.
Ela desenvolve a tendência do burocrata a concentrar–se nessa norma
de impessoalidade e formar categorias abstratas […]. a dramaturgia,

3Segundo Frigotto (2010), o homo economicus é “o produto do sistema social capitalista. Para
a economia burguesa não interessa o homem enquanto homem, mas enquanto um conjunto de
faculdades  a  serem trabalhadas  para  que  o sistema  econômico  possa  funcionar  como um
mecanismo” (p. 70).
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o culto da aparência, dos gestos, têm um valor legitimado na escritura
burocrática. (2004, p. 51)

As linhas de autoridade e fragmentação que sustentam o atual mo-
delo societal  reproduzem–se também na escola.  Dentre as preocupações
observadas, tanto em relação aos alunos quanto aos profissionais da escola,
estão a adaptabilidade e a alienação dos sujeitos. É o correlato da divisão
capitalista do trabalho desenhando–se e modelando–se na educação (En-
guita, 1993, p. 242). O discurso de transformação do conteúdo camufla a rea-
lidade pela maquiagem explicitada na forma. 

A educação escolar, parte da contextura macro, desenha–se, por-
tanto, à luz dos mesmos conceitos e projetos. As relações de trabalho ali es-
tabelecidas seguem a cartilha liberal capitalista. Apesar dos discursos de-
mocráticos, a escola assume papel conservante; assumindo–se instrumento
de manutenção e fortalecimento. Suas funções são concretizadas em ações
conservadoras, desde a estrutura, à organização do trabalho e às relações
estabelecidas junto aos sujeitos partícipes do processo (alunos / pais / co-
munidade local…).

Se planejamento e avaliação seguem as mesmas lógicas até então
explanadas, não é difícil  perceber que a escola reprodutora se mostra, a
cada dia, mais competente. A excessiva burocracia, a dependência a regula-
mentos e o foco em padrões quantitativos são características chave desta es-
cola. A competição e a culpabilização aviltantes na sociedade se reprodu-
zem naturalmente também na instância escolar. 

Tragtenberg reforça que

A escola realiza com êxito o processo de recalcamento de pontos de
vista opostos aos hegemônicos e essa sujeição condiciona a inculca-
ção. O trabalho é vagamente valorizado como artesanato, o processo
histórico é reduzido a um conjunto de guerras, datas e nomes cuja fi-
nalidade principal é reduzir à insignificância o significativo: dimen-
sões sociais do histórico ou sua temporalidade (2004, p. 54). 

Neste sentido, o professor perde–se enquanto profissional, limitan-
do–se ao campo individual de reprodutor do aparelho escolar. Tanto ele
quanto os demais profissionais da escola passam de autores a reprodutores
das relações de produção capitalistas. Enquanto aparelho ideológico, a es-
cola inculca nos indivíduos a ideologia dominante. Não há, neste processo,
a classe de professores, mas indivíduos reprodutores da lógica de um mo-
delo centralizado e burocrático. 
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Ora, trabalhadores que não dominam o planejamento de seu pró-
prio trabalho, nem tampouco o avaliam, são trabalhadores mutilados, exe-
cutores de projetos de outrem, distanciados da autoria inerente à constitui-
ção de si mesmo. A imersão em modelo tão bem desenhado é tamanha, que
dificulta o descortinar para a visualização da concretude que se instala no
campo da escola. Tais trabalhadores acabam por constituírem–se cúmplices
de um sistema que, por vezes, criticam. 

Esta alienação se repete na formação do aluno, que vivencia e su-
cumbe ao mesmo modelo. Alienados em sua formação, tanto quanto o pro-
fessor o é em sua profissão, o aluno aprende que deve se considerar agente
passivo em sua comunidade, acolhedor da estrutura pré–determinada. As-
sim, “a cultura e os conhecimentos escolares apresentam–se ao aluno como
uma entidade acabada, reificada, com lógica e vida próprias, estática e difi-
cilmente modificáveis […]” (ENGUITA, 1993, p. 235).  

Desqualificação, desprofissionalização e desvalorização são alguns
dos adereços advindos desta tessitura. A educação escolar, ao vigorar a for-
matação do homem ao modelo implantado, permite a reprodução e perpe-
tuação da ideologia incidida das instâncias macro no interior na escola, que
se transforma também em campo de reprodução.

Mais ainda, devemos considerar  a ideologia produzida pela escola
não como o produto impessoal de uma estrutura social sem agentes,
mas como algo que deriva da experiência cotidiana dos agentes das
relações sociais da educação, da forma como vivem regularmente es-
sas relações sociais, e que existe não como uma entidade reificada,
mas personificada em sua consciência individual (ENGUITA, 1993, p.
232).

Enguita (1993), discutindo os contextos e processos de produção da
ideologia, defende a priorização das relações sociais da educação diante da
transmissão do discurso ideológico. Explicita o quanto a própria estrutura
organizacional da escola prepara e doméstica o aluno à aceitação e ao aten-
dimento das necessidades já  implantadas.  Exemplo disto é o modelo de
avaliação que, individualizando a aprendizagem e criando potenciais com-
petidores, foca–se em provas e testes para seleção. 

Da mesma forma que nas diversas instâncias de trabalho, o proces-
so de motivações e recompensas extrínsecas, inerentes a esta lógica, visam
alienar o aluno que, não vendo coerência em seu processo escolar, distan-
cia–se da importância de sua autoria diante da construção do conhecimento
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e à sua participação ativa, motivando–se única e exclusivamente pelas no-
tas. Preparação conveniente para continuar estranho a si mesmo no campo
de trabalho (ENGUITA, 1993, p. 236). E o ciclo se repete, se fortalece…

Confirmamos, ao analisar a lógica do trabalho na organização esco-
lar, que a precarização existente nas instâncias macro se concretizam na es-
cola, o que não poderia ser diferente, sendo esta parte da contextura maior.
Considerando–se as péssimas condições físicas e materiais em que a escola
se encontra (a nosso ver, condição mínima necessária à existência efetiva de
uma escola), os baixos salários, a excessiva duração da jornada de trabalho,
a fragilidade dos espaços de formação, que também têm visado a quantifi-
cação e o produtivismo, o distanciamento planejamento/execução, a buro-
cratização e o gerencialismo… não é de se estranhar que discursos pela de-
mocratização estejam cada vez mais desgastados e empobrecidos. 

A fervura de outrora na luta pela democratização, pela implanta-
ção de coletivos participativos, dentre outros, perde espaço para as políti -
cas reprodutoras, de modelos arcaicos, mas que atendem perfeitamente às
necessidades  de  manutenção  do  capitalismo.  Neste  contexto,  Enguita
(1983) destaca a própria estruturação organizacional da escola, como divi-
são disciplinar, horários de aulas fragmentados, valorização de certos con-
teúdos em detrimento de outros… 

É a conversão perfeita do trabalho produtivo para o interior da es-
cola. 

Através da experiência do horário escolar, a criança também aprende
a pôr não só seu tempo como também a organização de seu tempo à
disposição de outro, neste caso do professor, como amanhã porá à
disposição do empregador. […] As linhas de autoridade e hierarquia
que atravessam a escola, desde a direção de cada escola até os alunos,
passando pelos professores, reproduzem a existência de uma hierar-
quia similar na empresa. Na escola, a criança aprende a aceitar a au-
toridade externa, imposta, diferente da família (ENGUITA, 1983, p.
238–241).

3. Conclusão

Assim, a lógica liberal capitalista, fragmentada, burocrática e hie-
rarquizada é reforçada  nos quatro cantos do processo educacional escolar:
desde a domesticação do profissional  (individualizado e despossuído de
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classe), até a estrutura organizacional e as relações estabelecidas junto aos
alunos submersos no processo. A politização é algo que passa ao longe, dis-
tanciando cada dia mais, na proporção do fortalecimento da reprodução do
modelo societal posto.

A não politização, junto ao contexto de intensa fragmentação e con-
trole do trabalho, apartando planejamento e execução e gerando “controla-
dores e controlados”, traz a garantia da manutenção e fortalecimento da di-
visão de classes e de toda a tessitura que dela advém. A exploração toma
forma nas  mais  diversas  instâncias  organizacionais  e  as  fragilidades  da
educação nesse contexto, como não poderia deixar de ser, são postas como
problemas meramente educacionais. Entretanto, vale lembrar que tais pro-
blemas são, de fato, econômicos, sociais e políticos (Tragtenberg, 2004, p.
200).

A participação dos profissionais da educação em movimentos mais
amplos pela conscientização e politização é imprescindível a uma possível
transformação. É fato que as próprias instâncias criadas com esta finalidade
têm se perdido; mas são, ainda, espaços possíveis de debate e reflexão. Para
superar modelos de conciliação e harmonia é preciso, antemão, tomarmos
consciência  desta  contextura.  Enquanto  os  discursos  proferidos ecoarem
com tamanha força e as ações concretas não forem elementos de análise e
discussão, certamente não conseguiremos transformar… Ao contrário, re-
forçaremos as reformas, como temos assistido frequentemente.

Os discursos diversificados proferidos atualmente se utilizam de
conceitos comuns, mas com significados completamente diferenciados, mu-
dando a lente a partir da qual se analisa. Ora, participar exige politização,
responsabilização, co–gestão… Participacionismo, ao contrário, exige passi-
vidade, conciliação, presença silenciosa em termos decisórios. É a corrup-
ção da linguagem à mercê da reprodução da lógica liberal.

O liberalismo como ideologia dominante, isto é, como organização de
uma visão de mundo, sob as categorias básicas do individualismo, li-
berdade, propriedade, segurança e justiça, vai–se constituir em sus-
tentáculo  dos  desígnios  da  acumulação  ampliada  do  capital  (FRI-
GOTTO, 2010, p. 121).

Superar o ciclo no qual nos encontramos exige envolvimento ativo
dos sujeitos nos processos de discussão sobre a realidade em sua concretu-
de, com vias a transformações nas relações sociais de produção vigentes.
“Analisar as leis que produzem as relações sociais de exploração no interior
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da sociedade capitalista” (FRIGOTTO, 2010, p. 65), é, certamente, um im-
portante instrumento de politização e consciência crítica.

Daí a grande importância de retomarmos os debates aquecidos de
outrora, críticos e consistentes, aprimorando nosso nível de consciência so-
bre a realidade da qual fazemos parte, na qual nos constituímos e à qual
constituímos, no sentido de problematizar a lógica posta. A organização do
trabalho, desenvolvida historicamente em contextura dinâmica e dialética,
parte das condições reais/objetivadas que a direcionam,  tensionadas nos
embates inerentes às relações de poder constituídas pelos sujeitos coletivos.
Engrossemos estas fileiras para resgatarmos nossa raiz.
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ESCOLA NO BRASIL: ENTRE
INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS E
ENCAMINHAMENTOS PARA UMA

GESTÃO DEMOCRÁTICA

Paulo Gomes Lima1

Introdução

A grande responsabilidade da educação num país que se quer de-
mocrático é propiciar  a homens e mulheres os instrumentos necessários
para o seu autoentendimento e entendimento coletivo de que a sua existên-
cia é mobilizada por condições específicas que não se afastam da dimensão
política e ao mesmo tempo são elas criadas e modificadas por eles, como
atores sociais,  construtores de sua autoprodução. Daí entender–se que a
educação tem como peculiaridade principal, a capacidade de transformar
homens e mulheres de um estágio de menor conhecimento para outro de
conhecimento ampliado com inúmeras possibilidades de desdobramentos.
Mas, a capacidade de transformação propiciada pela educação não é algo
predeterminado ou acabado como se revestida de um poder imanente, pois
como é próprio do processo democrático, a luta e a recorrência são elemen-
tos que precisam sempre estar na agenda do dia para que se garanta o di-
reito por aprender e ensinar e vice–versa, de forma qualitativa dos homens
do presente e do embasamento necessário para a continuidade de sua his-
tória pelos homens que ainda virão.

Sabe–se,  no  entanto,  que tanto  a  educação de qualidade  quanto
uma gestão propriamente democrática da escola não se dará do dia para
noite, uma vez que interesses centrados na divisão social de classes delimi-
tam e estabelecem as tipologias de educação e de escolas oferecidas. Histo-
ricamente conhecemos essa descrição como educação dualista, por isso a
afirmação de que a democracia delimitada pela orientação do capital não
negocia seus princípios entre ganhar e ganhar ainda que grande parte da
população tenha que perder, ainda que tenha que haver alguns arranjos

1Universidade Federal de São Carlos. paulogl.lima@gmail.com
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para isso e que esses explicitem aparente responsabilização e ganho social,
palavras que sofrem vultuosa divulgação nos meios de comunicação. 

Nesse sentido sim, mobilizações são apoiadas, instruções que nor-
teiam competências e habilidades são colocadas como eixo do processo en-
sino–aprendizagem, antes mesmo das condições sociais da existência hu-
mana.  No entanto,  não  estamos  fadados ao  fatalismo histórico  como se
nada pudesse ser feito quando colocamos a escola em discussão e a educa-
ção como um todo, pois é da contestação sistêmica que oprime que encon-
tramos e encontraremos os caminhos para a sua superação e isso não se
distancia do entendimento da educação como ato político por todos os ato-
res sociais que vivem e aspiram equidade, igualdade, justiça social e demo-
cracia em sentido universal e humano. É oportuno lembrar que se toda e
qualquer mudança social ocorrer somente em nível de escola, a sociedade
em sua totalidade continuará pagando um alto preço. Refletir e querer uma
escola para todos é também planejar uma sociedade onde as palavras equi-
valem ao que significam tanto na implicitude quanto na explicitude. 

Como afirmado noutro lugar (LIMA, 2013) a educação acima de
tudo deve ser encaminhada como ato político por quem deseja uma socie-
dade democrática de fato e que dúvida de que mudanças paliativas possam
de forma concreta trazer mudanças substanciais a problemas visivelmente
estruturais, por outro lado, também sabe que ausentar–se dos enfrentamen-
tos e desafios que são colocados como verdadeiros enigmas perante a esfin-
ge sistêmica pode conduzir ao atrofiamento das lutas e ai sim a justificativa
até para um fatalismo histórico. 

 A educação como ato político requer posicionamentos quer seja na
discussão e implementação de políticas, quer em suas reorientações, ainda
que de pequeno vulto, como às vezes acontece no interior de uma escola
pública e que não descaracteriza a sua importância. A luta política intensa e
que confere ao homem a consciência de sua atuação na história requererá
também não somente a equidade no acesso, mas a igualdade de condições
e qualidade da escola que não admite uma educação dualista e que sabe,
para atingir esse estágio deverá denunciar, reunir forças e envidar esforços
para que as bases da pseudodemocracia sejam minadas.

É oportuno destacar que por mobilizar homens e mulheres ainda
que de forma não totalmente suficiente, as aberturas de discussões políticas
quem vem se dando nas primeiras décadas do século XXI tem propiciado
olhares amplos e diversos sobre a realidade educacional no Brasil. Tais es-
paços possibilitam maior dimensão de questionamentos e lutas sobre a es-
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cola que se espera e efetivamente se quer para o Brasil, sobre a formação de
educadores e seu reconhecimento identitário e retribuitório, sobre os arran-
jos de uma educação que modifica seus padrões de acompanhamento da
qualidade via avaliações de distintas orientações (externas/internas). 

Se de um lado se reconhece a insuficiência da abrangência de políti-
cas públicas sociais, principalmente aquelas voltadas para a escola; é mo-
mento também de observarmos que as modificações que se dão têm contri-
buições de pessoas que em distintos âmbitos têm se mobilizado para isso.
Hoje, ainda sorrateiramente os arranjos do capital “oferecem” e controla a
tipologia de escola que quer para os expropriados historicamente, entretan-
to, sabe–se que pelo alcance da hegemonia ou mesmo pela dimensão da re-
presentatividade que alguns movimentos sociais têm alcançado, há sim in-
dícios de que algumas modificações são possíveis e é a partir dessa socieda-
de de que falamos que temos que requerer os espaços necessários e luta
permanente em direção à democracia em sentido mais concreto. 

A começar pela escola que se tem o que ou quais encaminhamentos
poderiam ser pensados? As políticas públicas para a educação tem parale-
lamente buscado discutir  educação de qualidade sem destoar do esforço
por uma sociedade não excludente? Em nível organizacional a escola, como
instituição educadora também da população extramuros tem conclamado
todos os seus pares para encaminhamentos de suas aspirações? Não pre-
tendemos a fundo dar por esgotadas cada uma dessas questões, mesmo
porque se tratam de trajetórias ainda em discussão em nossa história, mas
por hora nos cabe, mesmo que brevemente reportá–las, visto que passam
dia a dia nas lutas que desdobramos. Uma luta que não pode destoar de
uma postura plenamente indagativa e ao mesmo tempo não conformista
com as distorções que ocorrem com a escola para o povo e que exige que
mobilizações sejam desdobradas em sentido abrangente para que se efetive
a gestão democrática não somente no interior de uma unidade escolar, mas
como vetor de uma nação que não aceita e comuniza a perversidade social. 

Portanto, esse trabalho tem como objetivo trazer à discussão essas
preocupações e de como as redes municipais, a escola e o professor podem
ressignificar as políticas educacionais pela leitura de sua realidade, da reali-
dade do estado e do país. Nesse sentido, de forma complementar é necessá-
rio conhecer as iniciativas do Estado para fazer frente aos desafios educaci-
onais e o seu grau de validade para a realidade identificada, uma vez que o
que valida a implementação de uma política é o grau de adesão real sentido
pelos atores sociais, isto é, se o conjunto de políticas ou medidas constituí-
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das responde não somente as expectativas, mas na resolução efetiva do as-
seguramento ao direito político, civil e social e, finalmente, focando a escola
como núcleo principal do processo de gestão, nesse capítulo procurou–se
identificar e problematizar as expectativas das relações entre os níveis de
avaliação e avaliação institucional como instrumento de busca de uma edu-
cação de qualidade possível. 

A  qualidade  para  a  escola  que  buscamos  não  pode  apresentar
graus de diferenciação de pessoas em relação ao quanto valem socialmente
pelo poder aquisitivo, não pode minimizar os princípios que contribuem
para a construção de uma gestão democrática e participação ativa dos des-
tinos da sociedade e da educação. Antes, precisa estar atenta para reunir
forças a favor do que se entende por justiça social e isso se dará por meio
da pronuncia do mundo e da palavra, isto é, uma educação de qualidade
somente é possível por meio da luta e enfrentamentos que travamos e tra-
varemos a partir de onde estamos com os instrumentos que temos e outros
que se descobrirão na travessia, a idealização e espera somente se justifica-
riam se pontuadas concretamente e derivadas dessas lutas. 

Finalmente em tal direção, os enigmas arquitetados pela esfinge do
sistema capitalista poderão ter respostas se na direção das mesmas valer
mais o sentimento de nação, a redescoberta da palavra solidariedade hu-
mana e, de forma transversalizada o eixo da democracia em todas as suas
possíveis manifestações. Mas ainda assim resta a necessidade da formação
contínua do povo para a educação como política permanente, caminho que
se explicita na travessia e que, mesmo por meio da escola, já que ela não
tem todas as respostas para os problemas que são estruturais, se possa de-
cifrar e inferir nos contextos que a realidade nos apresenta. 

Políticas e Gestão da Educação no Brasil: O Que
a Realidade Desvela?

Não foram poucas as políticas educacionais elaboradas para a reali-
dade brasileira entre a última década do século XX e a primeira do século
XXI, a começar pela orientação democrática enfatizada pela Constituição
Federal que culminou na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Naci-
onal [LDBEN Nº 9394/96], na necessidade de emendas constitucionais que
trataram da ampliação da escolaridade no Brasil (Nº 53/2006 e 59/2009) e na
elaboração de Planos Nacionais de Educação [2001–2010/ 2011–2020] que
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garantiriam a continuidade de políticas regulatórias orientadas para a in-
clusão e asseguramento da qualidade de educação. 

Entretanto, o balanço que se tem dos resultados no conjunto de po-
líticas não tem se mostrado suficientemente satisfatório, como por exemplo,
os dados explicitados a partir do PNE (2001–2010) que mostravam que, se
por um lado houve a quase universalização do ensino fundamental de nove
anos no final da década, por outro, somente um terço de 29 milhões de pes-
soas foi atingido pela Educação de Jovens e Adultos, de um total de 50% es-
perados pelo Plano; a repetência, abandono e erradicação do analfabetismo
não foram satisfatoriamente trabalhados ao ponto de haver equilíbrio em
sua diminuição; a educação infantil que deveria atingir 50% das crianças
brasileiras em idade de creche atingira somente 17,1% e a educação pré–es-
colar que tinha meta de 80% ficou abaixo do esperado, isto é, 77,6%. 

Várias leituras são possíveis a partir desses índices, entretanto, uma
delas que faz muito sentido reporta–se ao fato de que as desigualdades so-
ciais e econômicas são agentes determinantes para esse quadro. Educação e
trabalho sempre estarão articulados ao processo de autoprodução do ho-
mem, determinando suas escolhas e um delineamento de seu contexto na
luta pela sobrevivência. Se com as ferramentas e condições materiais corre-
latas crianças, jovens e adultos poderiam aprender indistintamente de sua
origem social, por que instituições diferenciadas e valores relativizados na
escola para o povo, considerando o discurso do mundo globalizado, onde o
chamamento para quebra de barreiras desumanas soa nos pontos cardeais?

Mais recentemente o Instituto Paulo Montenegro e Ação Educativa
(2012) registraram que não houve crescimento da taxa de pessoas conside-
radas plenamente alfabetizadas no Brasil, ou seja, se por um lado, 12% foi o
índice que representou a queda dos analfabetos funcionais (analfabetismo e
alfabetismo rudimentar), por outro lado, 13% foi o índice que registrou o
aumento no percentual  de  pessoas pertencentes  ao  nível  de  alfabetismo
básico. Para se entender a terminologia adotada pelo instituto, cumpre es-
pecificar como se caracteriza o analfabetismo, alfabetismo rudimentar, bási-
co e pleno como se segue:
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ANALFABETIS-
MO

Inclui quem não realiza tarefa simples, como a leitura de palavras e
frases, ainda que leia números familiares, como os de telefone e
preços.

ALFABETISMO
RUDIMENTAR

Diz respeito a quem localiza informações explícitas em textos curtos,
lê e escreve números e sabe usar o dinheiro para pequenos pagamen-
tos.

ALFABETISMO
BÁSICO

Reúne os que leem e compreendem textos de média extensão e nú-
mero na casa dos milhões e resolvem problemas com operações sim-
ples. 

ALFABETISMO
PLENO 

Agrupa quem interpreta textos, compara e avalia informações, distin-
gue fato de opinião e resolve problemas com porcentuais e cálculos
de área. 

Os dados explicitados pela pesquisa das instituições citadas mos-
tram que quanto maior a escolaridade menor o analfabetismo, entretanto
nas faixas etárias que compreendem idades entre 25 e 50 anos e mais, há re-
gistros de alfabetismo básico, rudimentar e em menor porcentagem, mas
existente, o analfabetismo. Mesmo dentre os universitários, a pesquisa re-
velou que 38% dos estudantes do ensino superior não dominam habilida-
des básicas de leitura e escrita, o que é assustador, considerando–se as ex-
pectativas de autonomia e domínio pleno das ferramentas científicas. O que
toda essa realidade nos revela?

Dentre outros pontos, a realidade explicita que a resolução de pro-
blemas educacionais não pode ser conduzida com medidas exclusivamente
técnicas, com o risco de secundarizar eixos mais amplos e considerá–los
como capítulo a parte, como é o caso das desigualdades e justiça social, di-
mensões políticas, econômicas e culturais, dentre outras. 

Se a escola for reduzida a mera executora de políticas originadas de
cima para baixo sem ocupar o espaço de interlocutora, questionadora e en-
caminhadora de interesses sociais, perderá o seu “telos” ou a finalidade e
esperança para a efetivação de sua razão democrática supraclasses sociais.
Como diz Rosa Maria Torres (1998, p.183) ao se conferir à escola o papel de
executora de políticas pensadas e elaboradas por terceiros e seus aportes
ideológicos, sem a devida reflexão, o protagonismo dos atores sociais tor-
na–se apenas letra ilustrativa de encaminhamentos já definidos. 

Daí ser imprescindível o questionamento das iniciativas do Estado
quanto à validade das políticas educacionais para a realidade do país e per-
manentes encaminhamentos que se fazem necessários. Vale conhecer algu-
mas das iniciativas do Estado brasileiro quanto às políticas educacionais
para se tecer algumas considerações.
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Algumas Iniciativas do Estado Brasileiro Quanto
aos Desafios Educacionais

O objetivo dessa seção não é elencar uma por uma das ações desen-
volvidas por gestões políticas do governo brasileiro quanto à educação, en-
tretanto, entende–se que algumas pontuações das políticas educacionais na
primeira década do século XXI são relevantes para se compreender o qua-
dro da educação atual, a começar pelo PNE (2001–2010) e indo além, forne-
cendo elementos de discussão sobre a temática. 

O PNE (2001–2010), a despeito de embasadas críticas quanto à con-
secução ou não de suas metas, se constituiu como considerável instrumento
de elaboração e continuidade de políticas públicas para a educação brasilei-
ra ao estabelecer expectativas quanto à ampliação da oferta de educação in-
fantil em nível de creche e pré–escola e o seu respectivo atendimento infra-
estrutural adequado e a projeção do estabelecimento de um programa naci-
onal de formação de profissionais da educação infantil. 

O mesmo se pode dizer quanto à ampliação do ensino fundamental
para nove anos e o empenho para a sua universalização. Como forma de re-
ferendar essa diretriz a Resolução do CNE/CEB Nº 3 de 2005 definiu que a
organização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e da Educação Infan-
til passaria a adotar a seguinte disposição: Educação Infantil com faixa etá-
ria prevista até os cinco anos de idade, considerando–se que crianças até 3
anos deveriam ser matriculadas em creches e a pré–escola compreendendo
crianças de 4 e 5 anos de idade e o Ensino Fundamental compreendendo a
faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade, distribuídos da seguinte forma: –
dos 6 anos 10 anos de idade [anos iniciais com cinco anos de duração]; –
dos 11 aos 14 anos de idade [anos finais, com 4 anos de duração]. 

Paralelamente foi aprovada a Lei Nº 11.274 de 6 de fevereiro de
2006 que alterou a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da LDBEN 9394/96
que dispôs sobre a duração de 9 anos para ensino fundamental, com matrí-
cula obrigatória a partir dos 6 anos de idade. A Lei Nº 11.114/2005, bem
como a de Nº 11.274/2006 foram consideradas constitucionais a partir da
emenda 53/2006, o que validava a nova organização da educação infantil e
ensino fundamental no Brasil. Foi ainda estabelecido por meio do Parecer
CNE/CEB Nº 4 de 20/02/2008 que os três primeiros anos do ensino funda-
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mental deveriam ser voltados para a alfabetização e letramento das crian-
ças e por isso esse período receberia a nomenclatura de “Ciclo da Infância”.

Em 11 de dezembro de 2009 foi promulgada a emenda constitucio-
nal Nº 59/2009 que acrescenta o Inciso I ao artigo 208:  “I–Educação básica,
obrigatória e gratuita do 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada in-
clusive a sua oferta gratuita para todos a que a ela não tiveram acesso na idade pró -
pria […]”.  Na mesma emenda constitucional, artigo 6º é previsto que essa
organização deverá ser implementada progressivamente até 2016, nos ter-
mos do PNE, com apoio técnico e financeiro da União. 

Em seu conjunto as medidas de ampliação de escolarização e a pla-
nificação via PNE forma objetos importantes para considerarmos os enca-
minhamentos de alguns pontos da educação no Brasil, seguidos das orien-
tações  técnicas,  principalmente  para  a  implementação  do  ensino  funda-
mental de 9 (nono ano) como, por exemplo, a partir dos seguintes docu-
mentos elaborados pelo MEC com vistas a dirimir e oferecer subsídios para
a implementação da nova organização em nível de Brasil: a) Ensino Funda-
mental de nove anos:  orientações gerais (2004),  b)  Ampliação do Ensino
Fundamental para nove anos: relatório do programa (2004 – 1º Relatório),
c) Ampliação do Ensino Fundamental para nove anos: relatório do progra-
ma (2005 – 2º Relatório). d) Passo a passo do processo de implementação
(2006), e) Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da
criança com seis anos de idade (2007), f) A criança de seis anos, a lingua-
gem escrita e o ensino fundamental de nove anos (2009). 

Em  2010  foram  aprovadas  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais
para o Ensino Fundamental de nove anos para orientar as políticas educaci-
onais e propostas curriculares dos Estados, Distrito Federal e Municípios,
bem como alguns parâmetros para a construção dos projetos políticos pe-
dagógicos tanto das redes, quanto das unidades educacionais: a) matrícu-
las, b) currículo (Base Nacional Comum e Parte Diversificada), c) Projeto
Político Pedagógico, d) A avaliação como parte integrante do currículo, e)
valorização do magistério, f) oportunidades educativas nas unidades edu-
cacionais para os discentes como quesito obrigatório.

Constituem–se como outras iniciativas do Estado a inauguração do
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB – Portaria 1795/1994) e sua
institucionalização por meio da Portaria 931 de 2005 que estabelece que o
Sistema de Avaliação da Educação Básica é constituído por dois processos
de avaliação: a) Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB – 5º e 9º
anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio em escolas públicas
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e privadas) e b) a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC –
com o nome de Prova Brasil – realizada em escolas públicas com pelo me-
nos 20 anos alunos na série avaliada – 5º e 9º anos do ensino fundamental e
3º ano do ensino médio – escolas públicas e privadas – caráter censitário). 

Além dessas iniciativas há que se lembrar do ENEM (1998 – Exame
Nacional do Ensino Médio), PROVÃO (1996) e depois ENADE, a partir de
2004, o PNE (2001–2010) e mais recentemente o PNE (2011–2020), o PDE
(Plano de Desenvolvimento da Educação – Decreto Nº 6094/2007), a criação
do IDEB, a partir do PDE, reunindo num só indicador dois conceitos im-
portantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e média de desempe-
nho nas avaliações, a Portaria N° 10 de 24 de abril de 2007 que institui a
avaliação da Alfabetização por meio da “Provinha Brasil”. 

Não se pode ignorar pela via de uma crítica pela crítica de que
ações estão sendo encaminhadas para o enfrentamento de questões sérias
no tocante à educação no Brasil, entretanto, igualmente não se pode ignorar
que, se ainda não se está atingindo os resultados esperados é porque as
condições sociais da totalidade populacional, ainda não reúne a contempla-
ção de seus direitos e efetivação de justiça social, por conta do arranjo es-
trutural do capital que contem e dificulta a materialização de tais solicita-
ções. 

Nesse sentido espera–se que o professor como agente promotor e
provocador do conhecimento possa explorar a sensibilidade para proble-
matizar os contextos e reivindicações legítimas de sua comunidade, princi-
palmente a partir de seus discentes, cuja responsabilidade proximal o leva
a desenvolver as atividades–fim com vistas a não somente fazê–lo pensar
reflexivamente, mas intervir nos processos decisivos da vida social. 

 Esse passo, entretanto, não cabe somente ao professor, é um pro-
cesso amplo que deve reunir as avaliações do que determinada rede (fede-
ral, estadual, municipal) desenvolve sobre a consecução ou não das finali-
dades, metas e propósitos planificados para as suas escolas, o mesmo per-
curso deve ser seguido quando da avaliação institucional da escola e da
sala de aula, como se verá a seguir. 

Por enquanto é oportuno destacar que no cerne do sistema capita-
lista a gestão democrática é um discurso permanente e sua efetivação em
sentido pleno não é objeto de preocupação como fim. Ora, se fato se se con-
corda com tal afirmação, aos atores sociais cabe a intervenção, posiciona-
mento na luta por conquistas de seus espaços, de suas hegemonias e dos
caminhos para a efetivação da qualidade educacional que se pretende. 
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Daí ser importante observar a gestão democrática como eixo de co-
municabilidade entre as distintas esferas educacionais e que podem confe-
rir, se não plenamente, ao menos com uma ênfase mais intencional, a quali-
dade que se deseja.  Esse norteamento passará necessariamente em nível
mais  recortado pela  avaliação  de redes  educacionais  (estaduais,  munici-
pais) e como estão sendo na condução do planejamento educacional para a
sua região como um todo. A esse primeiro norteamento seguirá a articula-
ção com a instituição, isto é, como ressignifica e materializa a finalidade
educacional por meio dos canais legítimos de democracia e que necessaria-
mente deverá estender tais discussões e encaminhamentos para o núcleo da
sala de aula. Qualidade educacional não acontece de forma desarticulada e
por apenas determinação legal, antes é uma construção que afronta e quer
romper com a escola dualista, militando esforços para uma educação em
sociedade mais próxima da perspectiva democrática. 

O ponto de partida para contestação e encaminhamentos para as
políticas educacionais é a arena vivenciada, não vale simplesmente denun-
ciar sua insuficiência e afastar–se passivamente da mesma, há que a partir
de suas tramas, buscar a sua superação.

Avaliação  em  Rede,  Institucional  e  de  Sala  de
Aula: NorteaMentos para a Busca da Qualidade
Educacional

Como enfatizado anteriormente as questões técnicas e pedagógicas
são importantes para a condução do trabalho no interior da escola, entre-
tanto,  são  parte  de  uma totalidade  com problematizações  que  solicitam
muito mais do que essa perspectiva para um desempenho qualitativo pos-
sível nesse arranjo estrutural do capital. Nesse sentido, é pelo enfrentamen-
to no interior do próprio sistema capitalista que se devem construir as ba-
ses para a sua superação por uma educação de qualidade, por uma socieda-
de não–excludente e pela formação de pessoas críticas não somente no for-
jamento de diretrizes, mas de fato e concretamente, à medida que puderem
inferir efetivamente sobre o seu real. 

As redes educacionais de todas as esferas, as escolas e as salas de
aula podem ter um papel significativo nessa direção, a partir do trabalho e
ênfase em áreas prováveis que podem trazer melhorias para a educação
básica como um todo.  Freitas et. al. (2011) afirmam que tais cuidados de-



105

vem ser considerados a partir da avaliação dos saberes e fazeres em nível
de sistema: rede, escola, sala de aula, a começar pelo Projeto Político Peda-
gógico. 

Em nível de rede (municipal) ou secretaria é preciso conhecer qual
o grau de entendimento da proposta do Projeto Político–Pedagógico (PPP)
e o grau de interferência de diferentes propostas da Secretaria no interior
da escola, a percepção de adequação do PPP e como se dão as relações en-
tre escolas e Secretaria. Em nível de unidade escolar é determinante se co-
nhecer o nível de compromisso dos profissionais da escola com o PPP, a
sua existência ou não e forma de elaboração no interior da escola. 

Correlacionado à realidade do PPP na escola há que se levar em
conta o Contexto histórico–familiar predominante na região da escola, o ní-
vel socioeconômico dos profissionais e alunos da escola, a análise da infra-
estrutura disponibilizada para o desenvolvimento das atividades–meio e
atividades–fim, o conhecimento sobre a formação de cada componente da
equipe, verificando em que grau e em que medida serão necessárias inter-
venções formativas pela equipe técnico–pedagógico em meio à formação
continuada na escola. É necessário se analisar o estilo pedagógico de direto-
res, professores, alunos e como se dão as relações com a comunidade.

Quanto à organização curricular é necessário considerar–se como
parte da avaliação pelo menos nove (9) pontos: a) índice de reflexão e traba-
lho coletivo dentro da escola, b) percepção da organização do espaço físi-
co–pedagógico da escola, c) número de alunos por classe ou agrupamento,
d) idades diferenciadas de alunos por sala, e) projetos existentes na escola,
f) número de períodos da escola, g) transferências recebidas (alunos),  h)
materiais didáticos e recursos pedagógicos existentes, i) atividades comple-
mentares ou extracurriculares abertas à comunidade. 

Ainda três dimensões seriam imprescindíveis em áreas prováveis
de indicadores de melhorias: a) o rendimento do aluno e seu desenvolvi-
mento nas disciplinas, a participação dos pais na escola e visão da família
sobre a escola e a inclusão de alunos com necessidades especiais. As ques-
tões sobre a identidade do aluno que se tem, o aluno que se quer e se pode
formar para uma realidade mais humana e mais democrática são elementos
chave que podem auxiliar na estrutura e funcionamento da rede, da escola
e da sala de aula. Tarefa que sempre deve estar evidente, por mais que se
pareça repetitiva, uma vez que o núcleo da educação como um todo se cen-
tra nos desenvolvimento das atividades–fim da escola: o trabalho com o
aluno.
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A consciência que emancipa, gerada num espaço democrático, em
que os sujeitos sentem–se parte indissociável da história na e da tomada de
decisão sobre o seu destino, pode provocar uma cisão radical com a teoria
social do capitalismo, consequentemente, nessa disposição, as solicitações
são analisadas em profundidade e a participação se materializa por meio
do exercício do direito de vez, voz e voto. É a partir da consciência coletiva
que surgem e são encaminhados questionamentos acerca de uma outra so-
ciedade que entende a justiça social não como consentimento ou espaço de
inclusão, mas como espaço da não exclusão em todo e qualquer grau, do
não antagonismo na redistribuição de renda, do direito à terra e à categoria
mais importante, a humanização em seu sentido mais amplo. 

Para isso algumas indagações devem ser sempre evidentes na apro-
ximação da discussão das avaliações das políticas e de sua implementação
pelos atores sociais intra e extra–escola, a saber: quem somos? Onde esta-
mos e qual é a finalidade do desenvolvimento do nosso trabalho material e
imaterial ? Como aperfeiçoar a nossa ação interventiva de forma a promo-
ver a melhoria de qualidade do que produzimos sem ferir e expropriar o
direito universal dos demais? Como nos posicionamos politicamente frente
as crises do mundo contemporâneo e por meio de seus condicionantes pro-
vocamos a crítica–reflexiva? Em que grau e em que medida os espaços de-
mocráticos  ou arranjados com essa  finalidade  podem contribuir  efetiva-
mente para a emancipação do indivíduo e para o exercício pleno de sua ci-
dadania? (LIMA, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dimensão democrática da escola não pode prescindir do olhar re-
flexivo sobre as políticas educacionais que são colocadas na agenda do dia
para  as  respectivas  implementações.  A  implementação  de  uma  política
educacional só se dá de fato quando validada pelo contexto da prática, isto
é, se respondem e em que medida dão conta de responder às expectativas
sociais. De maneira mais proximal tem a gestão da escola um papel funda-
mental nessa tipologia de encaminhamento – se se quer mudar a realidade,
não é a imposição cega e forçosa que conduzirá às respostas satisfatórias e
duradouras para a consecução de uma escola de qualidade, mas o grau de
entendimento e sentimento de pertinência social que a política pode trazer
e que será ressignificada pela comunidade intra e extra–escolar. 
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Sabendo–se que no núcleo do sistema capitalista a escola pode ser
tornar um instrumento de controle ideológico, a contra ideologia deverá ser
um objeto de construção a partir do entendimento de seus sentidos e pro-
pósitos que deverá reunir redes, escolas e salas de aula. 

Todas as iniciativas encaminhadas para a melhoria da qualidade da
educação no Brasil em qualquer nível de proposição devem ser mediadas
pela indagação de sua validade diante da realidade social, econômica e po-
lítica do país;  sobre a direção que se pretende dar à escola e o grau de
anuência ou não dos atores sociais em tal leitura; sobre a comunicação en-
tre a escola, as redes de ensino e as solicitações da sala de aula, tendo em
vista a diversidade socioeconômica que em meio ao discurso da democrati-
zação e qualidade educacional ainda admite uma escola dualista (LIMA,
2010).

Ora, muitas dessas questões ainda não estão resolvidas em nosso
país, entretanto, não se pode negar o grau de abertura política e possibili-
dades de luta no interior do próprio sistema capitalista para a sua supera-
ção. Esse não é um caminho curto ou tarefa fácil, daí enfatizarmos as articu-
lações entre entes federados, as secretarias de educação, as escolas e os pro-
fessores. 
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POLÍTICAS DE EXPANSÃO DO ENSINO
SUPERIOR NA ESFERA PÚBLICA E

PRIVADA
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Introdução 

Tomando como referência a totalidade do processo de expansão da
educação em nível superior no país, faz–se necessário realizar uma análise–
crítica buscando identificar e problematizar os principais aspectos atinentes
à educação, qualidade do ensino superior público brasileiro e formação hu-
mana, mormente no contexto da chamada democratização do acesso ao en-
sino superior como meio de efetivar o direito constitucional à educação. 

Dentre as estratégias do Poder Público para viabilizar este mister,
encontram–se como exemplos a interiorização dos câmpus universitários,
os programas de crédito estudantil para ingresso nos cursos de graduação
da rede privada (como o Programa de Financiamento Estudantil – FIES e o
Programa Universidade para Todos – ProUni), autorização para abertura
de cursos de graduação na modalidade Educação a Distância (EAD), bem
como novas modalidades de ingresso nas universidades públicas, como o
Sistema de Seleção Unificada (SISU) e as ações afirmativas para assegurar
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cotas raciais, dentre outras medidas. A demanda pelo acesso ao ensino su-
perior é crescente. A título de ilustração, tome–se o SISU, que a cada ano se-
leciona  estudantes  para  instituições  públicas  de  educação  superior  com
base no desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Este
sistema vem registrando números expressivos, como se denota dos dados
oficiais apresentados a seguir. 

Em 2010, 890.902 candidatos inscreveram–se para concorrer a uma
vaga pelo SISU. Em 2011, foram 1.080.193 estudantes. Em 2012, 1.757.399
candidatos inscreveram–se para concorrer a 108.560 vagas. Criado em 2010
pelo Ministério da Educação (MEC), o programa registrou número recorde
na primeira edição deste ano de 2013: foram 1.949.958 inscritos, concorren-
tes a 129.319 vagas em 3.752 cursos ofertados por 101 instituições de ensino
em todo o país3. Da análise destes dados fornecidos pelo Instituto Nacional
de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  (INEP),  é  possível
constatar não apenas a crescente demanda da população em relação ao in-
gresso em cursos de nível superior da rede pública, como também observar
a carência de número suficiente de vagas para atender a todos os interessa-
dos.

Muito embora seja possível verificar por meio de dados oficiais do
governo (Tabela 1) um aumento numérico das Instituições de Ensino Supe-
rior (IES) no país no interstício de 2001 a 2010, – o que certamente importa
no acréscimo da quantidade de vagas disponíveis – observa–se a despro-
porção entre o número de instituições públicas e privadas em atuação. Con-
forme Tabela 2, verifica–se que estas últimas representam quase 90% do to-
tal das IES do país, respondendo por cerca de 75% das matrículas em cur-
sos de graduação (presenciais e à distância), ao passo que o percentual de
alunos matriculados em instituições de ensino superior públicas caiu de
31% para pouco mais de 25% nos últimos dez anos. Resta claro que o ensi-
no público, gratuito e de qualidade será destinado a poucos.

3 Disponível  em:  <http://censosuperior.inep.gov.br/c/journal/view_article_content?
groupId=10157&articleId=104395 &version=1.0>. Acesso em 21.01.2013, às 11:58.

http://censosuperior.inep.gov.br/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=104395&version=1.0
http://censosuperior.inep.gov.br/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=104395&version=1.0
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As universidades públicas apresentam importante função social, na
medida em que desempenham atividades diversas, abrangendo a pesquisa
e a extensão, além do ensino. É o que verifica, por exemplo, com os atendi-
mentos realizados por hospitais universitários, núcleos de prática jurídica,
programas de extensão de cunho social que não só atendem à demanda da
população por saúde pública, por esclarecimento e obtenção de seus direi-
tos como cidadãos, por educação e outros, como também oferecem aos es-



112

tudantes a oportunidade de empregar em atividades prático–profissionais
o conhecimento acadêmico adquirido em sala de aula. Os programas de
pesquisa constituem talvez a ferramenta mais importante para o progresso
tecnológico e científico do país, tornando mais concreta a possibilidade de
ascensão do país a esferas de maior desenvolvimento – e conseqüente auto-
nomia – no cenário mundial, por meio da busca de soluções dos problemas
pertinentes à nossa realidade.

Não é esta a tônica da maior parte das universidades privadas, que
priorizam atividades de ensino em detrimento da pesquisa científica e da
extensão, valendo–se da exploração do trabalho de seu corpo docente na
busca desmedida pelo incremento do lucro obtido no “comércio da educa-
ção”, não atendendo plenamente à sua função social enquanto prestadoras
de um serviço público. Imposição de longas jornadas de trabalho aos funci-
onários, desrespeito à legislação trabalhista,  pouco ou nenhum incentivo
em relação à pesquisa e extensão, turmas superlotadas, pouco comprometi-
mento com a aprendizagem do aluno, não remuneração por titulação, pres-
sões administrativas e represálias sobre os docentes, dentre tantas outras
práticas que acabam por comprometer o ambiente de trabalho e a qualida-
de do ensino. A lógica capitalista parece dominar a rede particular de ensi-
no, o que se traduz na busca constante pela ampliação dos lucros mediante
aumento da produção da força de trabalho.

Muitos são os questionamentos a serem suscitados a respeito das
políticas públicas de educação e das propostas de aumento da oferta de
cursos, turnos e vagas no ensino superior, bem como ampliação da área ge-
ográfica de atuação das universidades e das novas formas de ingresso nes-
tas instituições. Não há dúvida do relevante papel que a educação superior
exerce em uma nação, pois visa à formação de indivíduos aptos a criticar o
mundo à sua volta e adotar medidas transformadoras da realidade social
na qual se encontram inseridos. 

Observa Nascimento (2000):

Se o ensino fundamental e o médio devem cuidar da formação básica
do cidadão, pois educação e cidadania devem andar de mãos dadas,
o ensino superior tem de oferecer as ferramentas com as quais o indi-
víduo exercerá seu papel. A vida na sociedade atual exige um cida-
dão cada vez mais competente e informado, capaz de expressar sua
opinião a respeito dos mais variados assuntos. 
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Para tanto, qualquer cidadão deverá desenvolver as competências e
habilidades básicas imprescindíveis à sua inserção na sociedade e no
mercado de trabalho. Isso requer um nível de escolarização maior e
de melhor qualidade, que lhe permita não apenas dominar o conheci-
mento, mas igualmente manejá–lo na solução de problemas (NASCI-
MENTO, 2000, p. 112).

Neste sentido, o Governo Federal instituiu como parte do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), por meio
do Decreto 6.096, de 24 de abril de 2007, visando ampliar o acesso e perma-
nência no ensino superior. A fim de propiciar o crescimento do ensino su-
perior público – gratuito e de qualidade –, foram desenvolvidas condições
para a expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educa-
ção superior. Tais ações pretendem contemplar não apenas o aumento de
vagas nos cursos de graduação, como também a ampliação da oferta de
cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à eva-
são, visando precipuamente à redução das desigualdades sociais no país. 

Segundo dados do MEC, a expansão da Rede Federal de Educação
Superior teve início em 2003, com a interiorização dos câmpus das universi-
dades federais. Com isso, o número de municípios atendidos pelas univer-
sidades passou de 114 em 2003 para 237 no final de 2011. Desde o início da
expansão foram criadas 13 novas universidades e mais de 100 novos câm-
pus universitários, o que possibilitou a ampliação de vagas e a criação de
novos cursos de graduação4. 

A despeito do caráter expansionista das atuais políticas governa-
mentais, faz–se necessário investigar em que contexto e em que termos esta
expansão vem ocorrendo, e se de fato existe o devido empenho do poder
público no sentido de assegurar a adequada aplicação das verbas destina-
das para este fim e o atendimento das exigências mínimas de manutenção
da qualidade do ensino ofertado à população, sem precarizar as condições
de trabalho dos servidores envolvidos no processo de expansão, preocupa-
ção esta já apontada por alguns estudos5. O docente encontra–se especial-
mente sobrecarregado, haja vista o aumento do número de alunos; as exi-
gências para conseguir fomento externo para desenvolver suas pesquisas; a

4Disponível em:
<http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=81>.
Acesso em 11.08.2011, às 14:37.
5Neste sentido, João dos Reis da Silva Júnior, Olgaíses Maués, Ricardo Antunes, dentre outros.

http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=81
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fiscalização constante acerca de seus índices de produtividade científica;
submissão periódica a comissões de avaliação; pressão para formar o aluno
segundo interesses do mercado; exposição a estímulos individuais que en-
fraquecem e fragmentam a identidade de classe; salários pouco atrativos –
tais problemas acarretam até mesmo o adoecimento do profissional.

Um plano de expansão desmedido, com a superficialização do ensi-
no, a formação aligeirada e despida da humanização e plenitude aspirada
pelo meio social, a ampliação de vagas sem a correspondente contratação
de docentes e técnicos que possam suprir demandas acadêmicas, a perda
de direitos do servidor, a intensificação do trabalho docente, o incentivo ao
produtivismo, a insuficiência de verbas para viabilização de projetos de
pesquisa e extensão, implantação de laboratórios e atualização de bibliote-
cas, dentre outras tantas mazelas que afetam a rede pública de ensino supe-
rior e precarizam as relações de trabalho docentes, só fazem frustrar as ex-
pectativas dos atores envolvidos neste processo e da sociedade em geral.

É preciso igualmente verificar  o modo e instrumentos utilizados
pelo Poder Púbico para efetivar a democratização do acesso ao ensino su-
perior,  enfatizando as condições reais que propiciam o alargamento das
fronteiras das universidades federais, a fim de compreender se os requisi-
tos de qualidade de ensino propostos pela Carta Magna brasileira são ob-
servados no contexto da interiorização dos Campus, especialmente em se
tratando da representação social que se tem sobre o papel e importância da
implantação de uma universidade federal em regiões com pouco ou ne-
nhum acesso ao ensino superior público.

Preconiza o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 que “a edu-
cação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e in-
centivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvi-
mento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifica-
ção para o trabalho”. E, ainda, determina no inciso VII do artigo 206 a “ga-
rantia de padrão de qualidade” como princípio a embasar o ensino a ser
ministrado (BRASIL, 1988). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (LDBEN, BRASIL, 1996) busca atender, em seu bojo, ao comando legis-
lativo constitucional, traçando normas para viabilização do ensino em to-
dos os níveis – fundamental, médio e superior –, com especial ênfase na ne-
cessidade de tratamento do aluno não como simples receptor de conheci-
mentos, mas como indivíduo capaz de pensar criticamente o mundo ao seu
redor, buscando a transformação e melhoria de si mesmo, assim como da
sociedade na qual se insere.
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Para COELHO (2013, p. 168),  a democracia somente se concretiza
com a participação ativa do maior número de cidadãos, cuja inclusão neste
cenário está estritamente vinculada ao acesso à educação. O Estado não lo-
grará êxito em sua evolução apenas concentrando–se em prestações estatais
voltadas para a subsistência de seus cidadãos. A construção da cidadania6,
também um fundamento do Estado brasileiro, deve estar alicerçada na con-
cessão de instrução, no fomento ao ensino e na disseminação do conheci-
mento reflexivo. Assevera a autora que o trabalho é também peça funda-
mental na construção da dignidade do homem, contribuindo para o seu
aperfeiçoamento pessoal e material, bem como favorecendo o fortalecimen-
to das relações sociais. Encontra–se, em última instância, direcionado para
o bem–estar do ser humano, com o respaldo moral de poder assegurar a si
e aos seus o sustento, a saúde, o lazer e o progresso contínuo. 

Os meios e as forças de produção social só se justificam se forem
respeitados os valores humanos, mormente os que atinem à educação e ao
trabalho, destinando–se ao bem estar e ao progresso coletivo. Vale frisar
que todos são merecedores de desfrutar dos benefícios da produção da ri-
queza na medida em que dela são geradores. O trabalho humano, especial-
mente o físico em relação ao intelectual, é pouco valorizado. Nota–se no
modo de produção capitalista que quanto menor a remuneração, maior a
oferta de mão–de–obra, uma vez que a qualificação exigida também é pro-
porcionalmente menor – assim sendo, pode–se dizer que a classe operária
cujo nível educacional é inferior, encontra–se alijada dos processos decisó-
rios de relevo e das oportunidades de maior ascensão social.

Muito embora a educação deva ser tomada como um importante
instrumento de efetivação da dignidade humana e da igualdade social, a
escola, no mais das vezes, reforça paradigmas estabelecidos pelo modo de
produção capitalista, distanciando a massa do saber crítico e emancipatório
e impedindo uma verdadeira ascensão social, política e econômica. Nas pa-
lavras de Mészaros (2008):

6Insta ressaltar que a questão da cidadania no Brasil é recente e ainda frágil. Embora esteja
insculpida  na  Constituição  de1988,  cuja  elaboração  ocorreu  no  pós–período  de  ditadura
militar  (1964–1985)  e  foi  denominada  Constituição  Cidadã,  muito  do  que  nela  se
consubstanciou  ainda  resta  inobservado  na  prática.  Isto  em  razão  do  descompasso  entre
aquilo que a Carta Magna assegura e a nova ordem política mundial, de desmonte do Estado
de  Bem–Estar  fundado  nos  direitos  do  povo  e  da  perceptível  ascensão  das  políticas
neoliberais.
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A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos,
serviu – no seu todo – ao propósito de não só fornecer os conheci -
mentos e o pessoal necessário à máquina produtiva em expansão do
sistema do capital, como também gerar e transmitir um quadro de va-
lores que legitima os interesses dominantes, como se não pudesse ha-
ver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na forma ‘inter-
nalizada’ (isto é, pelos indivíduos devidamente ‘educados’ e aceitos)
ou através de uma dominação estrutural e uma subordinação hierár-
quica e implacavelmente impostas. (MÉSZAROS, 2008, p. 35)

Para Chauí (1984, p. 66–67), “faz parte da ideologia burguesa afir-
mar que a educação é um direito de todos os homens”, demonstrando a au-
tora, porém, a contradição entre os que produzem riqueza material e cultu-
ral com seu trabalho e aqueles que usufruem dessas riquezas, afastando de-
las os produtores. Estes últimos encontram–se excluídos do direito de usu-
fruir dos bens que produzem, como por exemplo,  o direito à educação.
Ilustra o fato relembrando a situação do pedreiro que faz a escola e do mar-
ceneiro que faz as carteiras, mesas e lousas – analfabetos que são, não pos-
suem a menor condição de enviar seus filhos para a escola que foi por eles
construída.

Corroborando com este entendimento, Pfeifer e Giareta (2009) res-
saltam que:

Quando tomada do ponto de vista superestrutural, a educação exerce
um papel fundamental no desenvolvimento dos sujeitos e da socieda-
de, desempenhando a ampla tarefa de socialização, intelectualização
e politização dos sujeitos. […] Por outro lado, verifica–se que a educa-
ção também é entendida  enquanto  estratégia  para  preparação  e  a
qualificação de profissionais para o desempenho de atividades pro-
dutivas no mundo do trabalho contemporâneo. Ou seja, reconhece a
inserção cada vez mais preponderante da ciência e tecnologia na esfe-
ra do trabalho, exigindo do trabalhador, o domínio contínuo de no-
vos  conhecimentos,  a  familiaridade com linguagens científicas  e  o
manuseio de novos paradigmas epistemológicos (PFEIFER; GIARE-
TA, 2009, p. 3).

No mesmo diapasão, discorre Ciavatta (2011) sobre o movimento
histórico reiterado das elites brasileiras em sonegar a educação como recur-
so de leitura e compreensão do mundo e de emancipação de todas as for-
mas de opressão. Destaca que nas escolas operárias, dominavam as normas
de disciplina, as obrigações para com o trabalho e o aprendizado das pri-
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meiras letras, predominando nas escolas profissionais as atividades manu-
ais e eletromecânicas e elementos de cultura geral. Em seu entendimento,
as políticas educacionais acompanham a industrialização, criando novas es-
colas e novos cursos, porém não abrem mão do dualismo educacional que
acompanha a estrutura da sociedade de classes e a desigualdade social no
país. Acrescenta, ainda, que as exigências da atual estrutura produtiva, sob
o mito da empregabilidade, transferem aos trabalhadores a responsabilida-
de pela formação profissional, de modo a se tornarem empregáveis segun-
do as exigências do mercado. Em suas palavras:

A cultura do trabalho que contrapõe–se a uma educação plena, é a da
formação profissional  reduzida  aos  treinamentos,  à  pedagogia  das
competências, à ideologia da empregabilidade e do empreendedoris-
mo, à educação corporativa de interesse das empresas, aos rudimen-
tos técnicos ou às especializações tecnológicas, escoimados da com-
preensão das relações de trabalho e dos direitos laborais. São proces-
sos com roupagens novas, mas com base na histórica relação desigual
entre as classes sociais no Brasil. (CIAVATTA, 2011, p 179)

A universidade contemporânea desempenha uma importante fun-
ção social na medida em que qualifica o indivíduo para um mercado de tra-
balho competitivo e dinâmico. Todavia, apesar das exigências do capital
para que o indivíduo qualifique–se cada vez mais, alegando carência de tra-
balhadores aptos a desempenhar atividades de maior grau de intelectuali-
zação, o emprego no Brasil tem se dado em funções mais manuais e semi-
qualificadas.  Muitos trabalhadores com alto grau de formação desempe-
nham funções mais simples com menores salários. 

O capital tende a empregar os melhores por um valor menor, au-
mentando deste modo a mais valia via barateamento do valor da força de
trabalho. Embora o ingresso no mercado de trabalho esteja fortemente im-
presso no imaginário coletivo como o principal  – senão único – recurso
para melhoria de condições de vida, é preciso observar que a sociedade ca-
pitalista define o indivíduo a partir de sua capacidade de produzir mais e
melhor do que o seu próximo. A importância da qualificação do indivíduo
é um dos principais motes da chamada “Teoria do Capital Humano”, cujo
cerne reside na ideia de que a formação da força de trabalho consiste num
dos principais fatores explicativos das diferenças de capacidade de traba-
lho,  produtividade,  renda  e  mobilidade  social.  Assim sendo,  esta  teoria
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postula que as relações de produção capitalistas são justas e que a definição
da própria renda compete a cada indivíduo.

Frigotto (apud Souza, 2003) ressalta que nesta visão teórica o resul-
tado  do  investimento  individual  ou  estatal  em  capital  humano
(formação/qualificação) é o aumento da renda de acordo com méritos pes-
soais, e em médio ou longo prazo tal investimento propiciará acesso ao ca-
pital físico ou o mesmo status e privilégios de que desfrutam os que o pos-
suem.

Decorre desta visão um reducionismo da concepção de educação, na
medida em que se considera apenas seu aspecto econômico, desvin-
culado da política, da sociologia e da filosofia. Concebida unicamente
como fator de produção, a educação é definida pelos critérios de mer-
cado e sempre avaliada sob os parâmetros da relação custo–benefício,
tendo como referência a valorização do capital. […] Não obstante, du-
rante os períodos de prosperidade do capital no pós–guerra, a Teoria
do Capital Humano ofereceu embasamento teórico e funcionou como
um mecanismo de conformação do conflito de classe no campo edu-
cacional,  na  medida  em  que  deu  corpo  à  ideologia  de  que  a
formação/qualificação da força de trabalho é um direito e dever de to-
dos e o Estado tem a obrigação de criar as condições para que todos
tenham acesso à educação, o que reforçava a idéia de que caberia ao
Estado a autoria dos investimentos e do planejamento educacional.
(SOUZA, 2003, p. 184–185)

Para Batista (2003), o capital vem reestruturando seu processo pro-
dutivo a fim de responder a uma crise estrutural de rentabilidade e valori-
zação que impedem sua expansão. Para tanto, estimula formas de produ-
ção flexíveis, inovações tecnológicas, novos modos de gestão e de produ-
ção,  além  de  exigir  mais  saberes  dos  trabalhadores  (atributos,  atitudes,
competências,  habilidades,  comportamentos  e  características  pessoais),  o
que implica em mudanças no perfil da qualificação da força de trabalho
para assegurar sua “empregabilidade”.

Há, portanto, no contexto da reestruturação produtiva uma intensifi-
cação do pensamento liberal, que retoma os pressupostos da teoria
do capital humano. Pressupondo que a qualificação e o treinamento
para o exercício profissional são suficientes para garantir a emprega-
bilidade e/ou a  elevação  da renda  do  trabalhador,  no  contexto  da
mundialização do capital.  Entendemos que  isso  é  um pressuposto
ideológico–idealista que desconsidera todas as determinações econô-
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micas políticas e sociais que recaem sobre o trabalhador. (BATISTA,
2003, p. 168)

Não se pode questionar a essencial relevância da democratização
do acesso ao ensino superior proposta pelas políticas públicas do governo,
a fim de que o maior número possível de indivíduos possa aprimorar e am-
pliar seus conhecimentos. Afinal, qualquer incremento no nível de escolari-
dade da população por si só já representa grande avanço, haja vista a pers-
pectiva de melhoria nos índices de desenvolvimento humano, aumento dos
investimentos no país, maior participação em cúpulas internacionais, den-
tre outros desdobramentos favoráveis. 

Entretanto, insta analisar se de fato a expansão do ensino ocorre
prevendo a busca por uma formação humana universal e de qualidade, vol-
tada não apenas para o atendimento de demandas mercadológicas,  mas
para a consolidação de um senso crítico do indivíduo enquanto parte de
uma sociedade carente de profundas reformas sociais. Uma formação maci-
çamente técnica e profissionalizante, alijada dos questionamentos de cunho
humanístico inerentes à construção de um cidadão consciente, consiste na
criação de um exército de reserva avolumado e qualificado para atendi-
mento dos interesses do capital, mas não necessariamente promove o de-
senvolvimento social de uma nação.  

Segundo informação do Censo da Educação Superior 2010 (INEP,
2012), confirma–se uma trajetória de expansão vertiginosa da matrícula nos
cursos de graduação tecnológicos, de menor duração e conteúdo mais espe-
cífico para o mercado de trabalho. Em 2001, este número era de 69.797 e
atingiu em 2010 um total de 781.609 matrículas – crescimento de mais de
dez vezes no período. 

Trata–se de uma elevação significativa da proporção de matrículas
nesta modalidade de ensino, que passaram de 2,3% para 12,3% ao longo do
período. De acordo com o INEP, tal crescimento aponta no sentido dos in-
vestimentos  na  educação  profissional  de  nível  superior,  principalmente
pela iniciativa privada, mas também pela expansão das Instituições Fede-
rais de Educação Tecnológica. O número de matrículas nas IFES em cursos
tecnológicos aumentou 481% de 2001 para 2010. Do total de 63.481 matrícu-
las em cursos tecnológicos das IFES no ano de 2010, 47.439 estão nos Insti-
tutos Federais (INEP, 2012, p. 44).

O trabalho, categoria central dos estudos marxistas, é atividade vi-
tal, pois por meio dele o homem produz e reproduz sua existência, organi-
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zando–se em sociedade. Porém, no modo de produção capitalista, o que se
denota é que o trabalho, em vez de representar a realização plena do indiví-
duo, configura–se como situação de exploração, alienação e desumaniza-
ção. PIRES (1997) questiona se, nesse contexto, a educação se encontra, em
suas várias dimensões, “a serviço” da humanização ou da alienação, pon-
derando que o conhecimento, enquanto instrumento do processo educacio-
nal, pode tanto contribuir como negar o processo de humanização. Acres-
centa a autora que:

[…] para que a educação seja um instrumento do processo de huma-
nização, o trabalho deve aparecer como princípio educativo. Isto quer
dizer que a educação não pode star voltada para o trabalho de forma
a responder às necessidades adaptativas, funcionais, de treinamento e
domesticação  do  trabalhador,  exigidas  em  diferentes  graus,  pelo
mundo do trabalho na sociedade moderna, mas sim que a educação
pode ter como preocupação fundamental o trabalho em sua forma
mais ampla. […]. O trabalho, como princípio educativo, traz para a
educação a tarefa de educar pelo trabalho e não para o trabalho, isto é,
para o trabalho amplo, filosófico, trabalho que se expressa na  práxis
(articulação da dimensão prática com a dimensão teórica, pensada).
(PIRES, 1997, p. 89–90) (g.a.)

A fácil armadilha da mercantilização do ensino em face da globali-
zação dos interesses econômicos deve ser evitada a todo custo pelas univer-
sidades – tanto públicas como privadas –, a fim de que não haja a predomi-
nância da aprendizagem de saberes técnicos a sobrepujar a verdadeira edu-
cação do ser humano global e socializado, preocupado com questões socio-
culturais de relevo. Como se depreende da leitura de Silva Jr.(2007):

Em meio ao movimento de extensão do capital aos complexos sociais
em geral, o político, a educação e as políticas educacionais mercantili-
zam–se, produzindo relações sociais que se materializam em práticas
humanas – constituintes do sujeito – orientadas pela racionalidade do
capital. […], estamos produzindo uma sociedade mercadorizada de
forma totalizante; a esfera educacional tornou–se um quase–mercado,
a escola assemelha–se a um empório e o individualismo possessivo
articulado à competitividade tornam–se os valores máximos de nossa
educação subordinada ao mercado. Uma sociedade cujo ser social é
um cidadão produtivo: útil, só e mudo. (SILVA JR., 2007, p. 159)

Com efeito, a evolução do panorama do ensino superior, embora
com ressalvas, sinaliza uma possibilidade de desenvolvimento do país, na
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medida em que permite a um maior número de indivíduos uma formação
intelectual mais completa. A abertura de novos horizontes pessoais e pro-
fissionais por meio da educação é o anseio de muitos brasileiros, os quais
sonham  com  condições  dignas  de  existência  e  melhores  oportunidades
para a classe que vive do trabalho. A árdua tarefa é priorizar uma educação
voltada não apenas para o trabalho, mas para a formação de um cidadão
crítico e consciente de seu real papel na totalidade social.

Sempre é bom não perder de vista que o trabalho pode degradar o
homem, a vida social pode oprimi–lo e a cultura pode aliená–lo, ideo-
logizando–o. Daí se esperar da educação que ela se constitua, em sua
efetividade prática,  um decidido investimento na consolidação das
forças construtivas dessas mediações. É por isso que, ao lado do in-
vestimento na transmissão aos educandos, dos conhecimentos cien-
tíficos e técnicos, impõe–se garantir que a educação seja mediação da
percepção das relações situacionais, que ela lhes possibilite a apreen-
são das intrincadas redes políticas da realidade social, pois só a partir
daí poderão se dar conta também do significado de suas atividades
técnicas e culturais. Por outro lado, cabe ainda à educação, no plano
da intencionalidade da consciência, desvendar os mascaramentos ide-
ológicos  de sua própria  atividade,  evitando assim que  se  instaure
como mera força de reprodução social e se torne força de transforma-
ção da sociedade, contribuindo para extirpar do tecido desta todos os
focos da alienação. (SEVERINO, 2000, p. 70)

A democratização do acesso ao ensino superior em todas as suas
modalidades é bem–vinda e muito desejada pela população, na medida em
que pode representar o tão esperado despertar das inúmeras potencialida-
des do país, por meio da elevação do nível intelectual de seus cidadãos. In-
felizmente, caso as políticas educacionais reforcem o perverso contexto da
reestruturação produtiva, perpetuando a estrutura da sociedade de classes
e a desigualdade social, os trabalhadores estarão cada vez mais atrelados à
responsabilidade pela própria qualificação para o trabalho. As promessas
do mercado sobre a sonhada “empregabilidade” pela via do maior nível de
formação podem não se concretizar, reservando a trabalhadores altamente
qualificados funções que não correspondem ao seu nível de preparo, man-
tendo–os em verdadeira situação de subemprego.

O aumento quantitativo das matrículas nas instituições de ensino
superior consiste em um interessante avanço e promove o acesso à educa-
ção para um maior número de indivíduos, porém não significa necessaria-
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mente a efetiva formação de cidadãos aptos a criticar o mundo à sua volta e
adotar medidas transformadoras da realidade social na qual se encontram
inseridos; tampouco que esta expansão vem ocorrendo com respeito às exi-
gências de qualidade do ensino propugnados pela Carta Magna e sem pre-
carizar as condições de trabalho docente no cenário expansionista. 

Desta feita, espera–se que o país avance cada vez mais, almejando a
construção de uma nação justa, equânime e solidária, na qual haja espaço
para o desenvolvimento físico, material, intelectual, moral, pessoal e profis-
sional de todos os cidadãos, calcado em bases sólidas e atento ao contexto
mundial no qual se encontra inserido. A conjugação de esforços públicos e
privados para assegurar uma formação plena, bem como a criação de pos-
tos de trabalho condizentes com a mesma, deve fazer–se presente. 
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O LULISMO, O PRECARIADO E A 
MUDANÇA NAS FEDERAIS

João dos Reis Silva Júnior1

Luiz Carlos Anelli Júnior2

Introdução

A história recente do Brasil, e da educação brasileira em particular,
é permeada por continuidades, descontinuidades ou rupturas decorrentes
das mudanças na economia, na estrutura do aparelho de Estado, na socie-
dade civil, nas instituições republicanas e na constituição da sociabilidade
do indivíduo. Muitas reformas institucionais ocorreram desde os anos 1950
até o primeiro lustro deste século. Tendo em geral origem no Estado, estas
mudanças buscaram mudar os processos de construção da sociabilidade
humana, com a finalidade de adequá–la à forma do pacto social assumida
pelo país em cada tempo histórico, para o que tem concorrido de maneira
específica e sempre relevante a educação, para nosso objeto de investiga-
ção, seu nível superior.

A década de 1980 pode, aqui, ser tomada como um razoável ponto
de partida para a construção de uma boa hipótese de trabalho sobre o novo
papel social, econômico e, sobretudo, político da universidade pública, es-
pecialmente as do sistema federal de educação superior. A década foi um
momento de redemocratização do país ou a “década perdida” como argu-
mentam os economistas? Durante este momento histórico brasileiro a crise
herdada da ditadura civil–militar foi politizada no processo de transição do
poder político das mãos dos militares para as dos civis – de um regime di-
tatorial para uma quase–democracia e várias tentativas fracassadas de impor
a ortodoxia  econômica  como política  sustentada  no monetarismo.  Basta
lembrar–se do  Plano Cruzado, do  Plano Bresser 1 e 2, do  Plano Verão,  Plano
Collor, etc.

A contradição entre, de um lado, um profundo deficit social e pro-
dutivo acumulado durante a denominada “década perdida” e, de outro, a

1Professor  Associado  da  Universidade  Federal  de  São  Carlos  e  Livre–Docente  pela
Universidade de São Paulo.
2Pós–Doutorando na Universidade Federal de São Carlos
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redemocratização do poder que produziu a politização da crise econômica
produzida no governo da ditadura civil–militar e não solucionada no mes-
mo período histórico. Isso enfraqueceu os movimentos sociais, as institui-
ções e organizações políticas de mediação entre o Estado e a sociedade ci-
vil,  possibilitando o ajuste  socioeconômico  e  político do início dos anos
1990. 

Durante a década de 1980 o aparelho de Estado brasileiro era visto
como grande, gastador, interventor, falido, ineficiente na prestação de ser-
viços sociais, para realizar a demanda exigida pelos direitos sociais, a eco-
nomia estava estagnada e a inflação em altos níveis, algo próximo de 200%
ao mês, a dívida externa era vultosa e a moratória foi a saída encontrada
pelo  então  presidente  Sarney,  enquanto  a  dívida  interna  aumentava  na
mesma aceleração dos níveis da inflação em razão da necessidade de emis-
são de obrigações do tesouro nacional. O Brasil era insolvente. 

Por outro lado, é inegável que desde a campanha pela Anistia no fi-
nal da década de 1970, a sociedade civil parecia respirar a possibilidade de
o país viver uma democracia ao final de sangrenta ditadura. Havia no âm-
bito social uma redemocratização do país como sustentam vários intelectu-
ais como Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder, entre outros. Contudo
os  economistas  mostravam  o  enorme  deficitna  economia,  especialmente
Cano (1994).

Cano analisa o processo de industrialização do país em suas três fa-
ses considerando a conjuntura macroeconômica mundial para então com-
preender a década de 1980. Sobre os constrangimentos da década de 1980
argumenta o economista, que: 

[…] o poder financeiro internacional, da produção, do controle tecno-
lógico e do mercado, passou crescentemente a depender dessas em-
presas  [as multinacionais  de novo estilo  ou grupos predominante-
mente industriais (GPIs)] e bancos internacionais, diluindo ou dificul-
tando ainda mais o poder de negociação dos países subdesenvolvi-
dos. As grandes decisões sobre a produção, comércio, transferência
de tecnologia e financiamento sofreram assim forte deslocamento ins-
titucional, da órbita predominantemente pública para a predominan-
temente privada (CANO, 1994, p.25)

Neste momento já se faziam sentir o que já orientava a trajetória e o
programa de Fernando Henrique Cardoso na década de 1990. Em acrésci-
mo Cano apresenta a especificidade no Brasil.  O endividamento externo
brasileiro era muito grande e sem possibilidade de administração o que ex-
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punha a fragilidade financeira do Estado em intervir de forma a organizar
a economia doméstica. 

Segundo ele, a administração pública das finanças era um desastre
ao lado da difícil situação das principais empresas estatais brasileiras que
poderiam atuar de forma relevante na recuperação econômica brasileira.
No governo FHC, dada a orientação escolhida, estas empresas seriam ven-
didas num espúrio processo de privatização e de descapitalização do país.
Neste contexto, ainda analisando a década de 1980, Cano conclui, que ao
quantificar–se “os recursos internos e externos necessários para a recompo-
sição e modernização (da infraestrutura e da indústria), concluiríamos que
ela só se efetivaria num horizonte muito maior do que 10 anos”. Depois de
analisar o setor têxtil, energia e comunicação, saneamento básico, assevera
que totalizando as parcelas necessárias para estruturar estes setores, impos-
síveis de ser feito simultaneamente, “nosso atraso não seria de 15 a 20 anos
(investimento em cada setor separadamente), mas de 30 a 35 anos”.

Este quadro tornava–se um demiurgo para a democracia brasileira
que se iniciava depois de vinte anos de governo militar–autoritário, com
muitos de seus quadros ainda em lugares estratégicos no Planalto Central
Do País.

É relevante o papel que os movimentos sociais e os partidos políti-
cos tiveram neste período ao exigirem as políticas de demanda social,  o
mesmo se pode dizer da organização dos trabalhadores. O novo sindicalismo
liderado por Lula da Silva, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), com
articulação orgânica com o sindicalismo que emergia, novos partidos surgi-
ram, com destaque para o Partido dos Trabalhadores (PT). 

Em razão deste quadro houve tendência de fortalecimento do legis-
lativo e pelas mesmas razões a sociedade civil organiza–se em torno da ati-
vidade política de demanda social, buscando influenciar o desenho do or-
çamento do Estado em cada ano. Contudo, em função do deficit referido as
reivindicações jamais poderiam ser atendidas e como consequência, todos
os movimentos políticos e sociais bem como o poder legislativo enfraquece-
ram–se. Em decorrência a sociedade se desorganizou, porém numa atmos-
fera de redemocratização. Fora produzida uma contradição histórica. Uma
economia insolvente diante de uma sociedade civil sob fortes ares demo-
cráticos, especialmente expressos pelos movimentos sociais e uma conjun-
tura econômica brasileira em estado de pura insolvência, bem como um Es-
tado sem condição alguma de atuar como Estado–providência.



128

Neste cenário, sem a mediação das entidades enfraquecidas, o le-
gislativo também se enfraqueceu e o Estado por meio do poder executivo
passa a falar diretamente com o povo (Cf. OLIVEIRA, 1995). Este quadro de
“centralização democrática” produz um momento político e um lugar para
o aparelho de Estado favorável para o ajuste que viria realizar–se no início
da década de 1990.

Tal ajuste era visto, em razão do reducionismo ideológico da esfera
estatal–pública realizado pelos que defendiam a adaptação do Brasil à pre-
dominância financeira, como inexorável para a superação da crise capitalista
gestada no âmbito da social-democracia predominante no século XX e se fez
presente primeiro no Chile e, como uma caixa de pandora, em seguida, nos
Estados Unidos e em países da Europa e da América Latina. A ideologia do
inexorável ou o forte argumento do “There is no Altenative” que durou todos
os oito anos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e seria um dos primei-
ros argumentos e justificativa para a opção do governo Lula continuar o
monetarismo de FHC e de outros que tentaram sem sucesso durante a dé-
cada de 1980. O movimento político lulismo e a visibilidade do precariado
teriam aí sua origem.

Segundo vários autores (PAULANI, 1997, OLIVEIRA, 1995), neste
momento no Brasil, ocorre uma mudança oficial de discurso e debates so-
bre os rumos do país. Outrora, o debate se fazia em torno da dependência
do Brasil ao capital estrangeiro, as teses cepalinas do nacional desenvolvi-
mentismo, do antagonismo entre ortodoxia econômica e seu antitético a he-
terodoxia, porém, diante de uma ideologia do inexorável, tudo passou a girar
sobre eixos como estabilidade econômica, maior valor agregado, novas re-
lações com o capital internacional, novas relações entre empresa nacional e
empresa de capital nacional, precificação ou não, estabilidade das institui-
ções financeiras, baixas taxas inflacionárias, desregulamentação financeira e
comercial,  dentre muitos fatores que pareciam indicar como única saída
para todos os problemas do país, a sua adaptação ao novo momento do ca-
pitalismo mundial. Neste momento a “hegemonia da grande política” já te-
ria se assentado nas mentes dos brasileiros e restaria uma forma específica
para realizá–la de forma regulada na história recente do Brasil: a “hegemo-
nia da pequena política”. 

Em texto atual Coutinho (2010) argumenta, entre outros intelectu-
ais com diferentes visões que se somam e algumas se complementam que
esta mudança de discurso muito bem divulgada pela mídia, consistia numa
“hegemonia da pequena política”. Lembrando Gramsci, isto implica dizer
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que a hegemonia neoliberal já havia se instalado no Brasil. Restava, pois,
consolidá–la por meio das alianças e estratégias políticas para formular e
criar as condições para a objetivação da “hegemonia da grande política”: a
ideologia neoliberal. 

Como resultado, radicais transformações aconteceram nas formas
de produção da vida humana, em todas as suas dimensões, em razão da
própria  racionalidade  da  formação  econômico–social  capitalista.  A  base
produtiva alterou–se significativamente por meio do desenvolvimento ci-
entífico. A economia, em sua dimensão micro, reestruturou–se em face de
seu próprio movimento e do ocorrido com a mundialização no âmbito ma-
cro. 

Neste contexto há transformação radical nas relações entre as gran-
des corporações e instituições republicanas, bem como o seu paradigma or-
ganizacional e de gestão, com o objetivo de consolidação do monetarismo,
ferramenta crucial demandada pelo capital financeiro. 

No plano político, a esfera pública, primeiro, restringe–se e desre-
gulamenta–se para, em seguida, regulamentar–se novamente e, assim, pos-
sibilitar a expansão do setor privado, possível em razão da retirada do Esta-
do da esfera pública para abrir espaço para entrada do capital privado, es-
pecialmente o capital financeiro. O Estado torna–se ele mesmo um perverso
instrumento para a classe trabalhadora em qualquer tipo de trabalho; mate-
rial,  imaterial,  hiperqualificado  ou  de  baixa  ou  baixíssima  qualificação,
mas, sempre com potencial para a acumulação para dar suporte ao capital–
dinheiro estrangeiro que passou a ser o combustível da economia brasilei-
ra.

Essa nova configuração econômica – impulsionada pelos organis-
mos multilaterais (Fundo Monetário Internacional – FMI e Banco Mundial
– BM) orientados pelas diretrizes enfeixadas pelo Consenso de Washington3

– marca o início de um novo regime econômico e político, e de uma ampla
rede de intercâmbios comerciais, produtivos e financeiros. As políticas de

3 O Consenso de Washington é a denominação do encontro realizado em 1989 em Washington
por  representantes  do  governo  norte–americano,  FMI,  BM,  Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento (BID) e representantes de vários países, com o objetivo de sistematizar (e
buscar  acordo  sobre)  as  principais  diretrizes  de  política  econômica  com  base  no  ideário
neoliberal e que deveriam ser implementadas pelos países participantes do encontro. Essas
diretrizes abrangiam as seguintes áreas: a) disciplina fiscal; b) priorização dos gastos públicos;
c) reforma tributária; d) liberalização financeira; e) regime cambial; f) liberalização comercial;
g) investimento direto; h) privatização; i) desregulação; j) propriedade intelectual.  
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liberalização da economia dos países emergentes, em especial o Brasil, re-
sultaram na abertura de seus mercados ao investimento estrangeiro e, desta
maneira, no aumento do fluxo de capital externo direto.

Salama (2007) mostra que o aumento do fluxo de investimento es-
trangeiro direto (IED) nesse período foi resultado de um modelo de desen-
volvimento econômico, cada vez mais dependente da entrada de capitais,
adotado por países como o Brasil em resposta às crises econômicas dos pe-
ríodos anteriores. Esse modelo de desenvolvimento baseava–se na rápida
abertura  econômica  que  provocava,  em alguns casos,  a  destruição  ou a
reestruturação do aparelho produtivo, como foi o caso do Brasil, bem como
uma reforma das instituições republicanas, um novo pacto social e a mu-
dança da sociabilidade do trabalhador. As reformas carregaram em si essa
racionalidade.

A abertura extremamente rápida das economias às trocas internacio-
nais (comerciais  e  financeiras) e  a rápida liberalização do conjunto
dos mercados donde o Estado se retirou provocaram um choque difícil
de  controlar.  Os  aparelhos  produtivos  evoluíram  profundamente,
mas as relações sociais degradaram–se muito (aumento do desempre-
go e forte  precarização do emprego).  A produção nacional  recuou
face às importações e assiste–se mesmo a uma substituição da produ-
ção nacional. (Salama, 2007, p.133, grifos nossos).

Destaca–se que o lugar deixado pelo Estado em razão de sua refor-
ma foi prontamente ocupado pelo mercado, como se deu com a reforma da
previdência. FHC iniciou essa reforma no setor privado, Lula continuou–a
em 2003 e Dilma encerra–a no setor público em 2012. Essa reforma foi o
momento em que o “Estado se retirou”, deixando espaço rapidamente ocu-
pado pelos planos de previdência privada e, em seguida, incorporado aos
fundos mutuais no âmbito mundial e na forma de capital financeiro. O Es-
tado também se retirou da universidade pública e abriu espaço para a en-
trada do capital nessa instituição. As Parcerias Público–Privadas (PPP), os
Fundos Setoriais (FS), a Lei de Inovação Tecnológica (LIT), a “Lei do Bem”
etc. são a objetivação do novo ordenamento jurídico que deu guarida à reti-
rada do Estado de sua condição de garantidor da natureza pública da uni-
versidade. Aí reside, com contradições mas de forma estrutural, o que se
tem chamado de mercantilizarão da educação superior pública.

Salama afirma ainda que o crescimento das importações e a reorga-
nização do trabalho, resultantes do processo de reestruturação econômica



131

na década de 1990, estimularam o aumento da produtividade, mas não de
modo suficientemente rápido para incrementar no curto prazo as exporta-
ções e o aumento da rentabilidade do capital. Além disso, nesse mesmo pe-
ríodo, havia uma forte apreciação das taxas de câmbio reais, o que favore-
ceu a entrada de capitais. Porém, seguiu–se um processo de contração de
exportações e de expansão das importações, o que levou a desequilíbrios na
balança comercial. Com o objetivo de atrair capitais estrangeiros, as taxas
de juros foram mantidas em nível elevado, o que aumentou o custo dos em-
préstimos e, consequentemente, diminuição dos projetos de investimento. 

Em razão do exposto, passou a ser mais interessante colocar o capi-
tal em títulos do Tesouro do que investi–lo em projetos industriais ou co-
merciais. A adesão do país à predominância financeira exigiu a preponde-
rância gestão monetária sobre as políticas do Estado Nacional. O poder na-
cional parece deslocar–se para o Banco Central.

2. O momento atual em construção

Nessa nova etapa histórica, a ciência, a tecnologia e a informação,
de que se servia o capital de forma subsidiária em fases anteriores, tornam–
se estratégicas para o fortalecimento de suas forças produtivas centrais (na
condição  de  General  Intellect,4 Marx,  1987,  p.216–238),  desenvolvidas sob
seu monopólio. O dinheiro converte–se no principal móvel econômico, em
virtude do modo de reprodução ampliada do capital por meio da predomi-
nância financeira, concretizado pelo mercado mundial de capitais através
da mundialização financeira, especialmente na sua forma de capital portador
de juros. 

As corporações transnacionais, escudadas em organizações finan-
ceiras, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Interamericano de

4La  naturaleza  no  construye  máquinas,  ni  locomotoras,  ferrocarriles,  eletric  telegrafs,
selfacting  mules.  Etc  Son  éstos  productos  de  La  industria  humana;  material  natural,
trasnformado em órganos de La voluntad humana sobre La naturaleza o de su actuación em
La  naturaleza.  Son  órganos  del  cérebro  humano  creados  por  la  mano  humana;  fuerza
objetivada  del  conocimiento.  El  desarrollo  del  capital  fixo  revela  hasta  que  punto  el
conocimiento o knowlege (Inetelecto colectivo) social se há convertido en fuerza productiva
inmediata, y, por lo tanto, hasta qué punto las condicones del processo de la vida social misma
han entrado bajo los controles del generall intellect y remodeladas conforme el mismo. Hasta
que  punto  las  fuerzas  productivas  sociales  son  producidas  no  solo  em  la  forma  de
conocimiento,  sino  como órganos inmediatos de la  práctica social,  del  processo  vital  real.
(Marx, 1987, p.229–230, grifos em negrito nossos) 
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Desenvolvimento, o Banco Mundial etc, assumem, articuladas com os go-
vernos dos países centrais, centro do poder mundial, em detrimento dos
anseios da sociedade civil que supostamente se expressariam no Estado na-
cional. As culturas nacionais também se enfraquecem neste processo e a or-
ganização dos partidos, sindicatos, centrais sindicais, movimentos sociais
caminham na mesma direção.  O Estado Nacional  (Estado–Nação)  tende
mais para o aparelho burocrático de Estado servil ao Banco Central e à ges-
tão monetária, conquanto servil ao capital fictício no mercado mundial.

Por outro lado, o Investimento Externo Direto (IED) torna–se o gran-
de veículo de movimentação da economia brasileira devido ao trabalho po-
lítico realizado por FHC e sua equipe ao escolher o modelo econômico para
a aderência à predominância financeira. Vale destacar, que tal modelo exi-
giu imediatas mudanças nas instituições republicanas do país.

3. Consequências

Como decorrências e componentes estruturais dessa nova fase, ad-
quirem  dimensão  cada  vez  mais  ampla  o  desemprego,  a
desestatização/mercantilização do Estado (a mercantilização da democracia
liberal e o estatuto de instrumento de produção imposto ao Estado) e a ter-
ceirização da economia, legitimados pelas concepções inspiradas no libera-
lismo, provocando intenso processo de mercantilização de espaços sociais,
e toda forma de fundo público mobilizado para o capital, especialmente, no
caso, os da educação e pesquisa em sua modalidade aplicada. 

Tal movimento de mercantilização e o novo paradigma gerencial
do fundo público, em razão do novo estatuto do Estado, ocasionam profun-
das mudanças no ethos das instituições educacionais públicas mediante no-
vas relações com a sociedade e reformas educacionais assentadas no traba-
lho abstrato, próprio dessa nova forma histórica do capitalismo mundial e
brasileiro, isto é, tendo–o como eixo central de sua estruturação e organiza-
ção. 

Nesse momento, as relações entre capital e trabalho tendem a con-
formar um campo novo para a esfera educacional. Diante da materialidade
desse quadro, os trabalhadores são induzidos a assumir, por meio da edu-
cação, uma postura de permanente busca por capacitação continuada para
torná–los reempregáveis. Suas qualidades subjetivas devem ser entendidas
como mercadorias, algo objetivo a ser adquirido como condição de sua em-
pregabilidade numa sociedade cada vez mais sem emprego, situação resul-
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tante da ruptura da racionalidade histórica do momento brasileiro que so-
fria estrutural mudança com o “fim da era Vargas”, como anunciaria o en-
tão presidente eleito Fernando Henrique Cardoso. Trata–se, pois, da incor-
poração do perverso processo de culpabilização do trabalhador em face de
seu eventual fracasso no mercado de trabalho.

Como se observam a partir da segunda metade da década de 1990,
vários traços culturais que fundam as relações sociais brasileiras repõem–se
com nova feição histórica. O viés tecnicista da educação brasileira, suposto
meio eficaz para o desenvolvimento, atualiza–se num pacto social entre an-
tagônicos e sob a égide de um governo central pragmático, popular e de-
mocrático, em vez de sob os ditames autoritários da finda ditadura civil–
militar. 

É sintomático que neste período ocorre a descontinuidade dos mo-
vimentos sociais que reivindicavam políticas públicas para o atendimento
do deficit social e produtivo dos anos 1980, quando, hoje em dia, organiza-
ções não governamentais reclamam, com recursos públicos ou não, nacio-
nais ou estrangeiros, o que antes era considerado direito social e subjetivo
do cidadão. Em acréscimo, todos os índices sociais e econômicos pioraram
até ao menos meados da década de 2000. 

A qualificação e a formação profissionais são um exemplo bem–
acabado dessa ruptura. A Central Única dos Trabalhadores, por exemplo,
por muito tempo, fizeram uso intensivo, para esse fim, das verbas do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador (FAT) – também o fizeram organizações não
governamentais, como a Unitrabalho. 

No campo da administração pública, as políticas públicas para o
social, com destaque para a educação, outrora de demanda pela sociedade
civil, tornaram–se políticas de oferta assentada num orçamento orientado
para tornar o país pela racionalidade do novo estatuto estatal subordinado
pelas agências multilaterais e por um Congresso Nacional fisiológico, são
políticas de fundos de oferta feita pelo Estado, fato possível dada à reforma
do aparelho burocrático do Estado e os fatores anteriormente delineados. 

A feição histórica atual do capitalismo no Brasil produziu um pro-
cesso de controle e regulação sociais que procura a “nova institucionalida-
de” assentada na busca do consenso entre antagônicos, busca o “consenti-
mento passivo” de intelectuais e da sociedade por meio de negociação sub-
metida à política econômica assumida desde o início dos anos 1990 e do
movimento econômico, antropológico, político e cultural que foi nominado
lulismo. Por hipótese, política negociada externamente por FHC quando di-
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plomata e realizada inicialmente quando Ministro da Fazenda com o Plano
Real, que se tornou política e economicamente o embrião de seu programa
de governo, e, com mudanças de estratégias e alianças para a prática políti -
ca, teve acentuação no governo do presidente Luiz Inácio da Silva, ainda
que a esfera social sob o mesmo paradigma político tenha sido mais bem
observada, contribuindo sobremaneira para consolidar o lulismo.

4. O debate sobre o lulismo – uma simples sínte-
se

O entendimento sobre o lulismo não é uma empresa fácil, pois na
condição de objeto está ainda em movimento e, segundo os brilhantes inte-
lectuais que estudam o movimento político, além de faltar densidade his-
tórica, nos faltariam instrumentos teóricos que somente seriam produzidos
considerando a história do país e a especificidade do capitalismo brasileiro.
Assim, buscamos compreender quatro dos principais deles e que mais têm
debatido e escrito sobre este objeto para encontrar constantes na diferença,
que nos possibilitasse melhor estabelecer as relações de mediação entre a
hipótese aqui defendida e o atual momento histórico brasileiro.

Quando FHC assumiu a presidência da República Federativa Brasi-
leira, já havia escolhido ao lado de sua base política – os representantes do
capital financeiro nacional e internacional – o modelo econômico por meio
do qual o Brasil faria seu ajuste neoliberal, isto é de como o país realizaria
sua adesão à predominância financeira. 

A opção política, em face dos compromissos assumidos por FHC,
recaíra por fazer do Brasil um excelente destino para o mercado mundial
de capitais. Este modelo politicamente escolhido – referido com base em
Salama anteriormente – impôs a alteração dos fundamentos da economia
brasileira e, consequentemente, a mudança estrutural das instituições repu-
blicanas, consequentemente do pacto social do país e da sociabilidade dos
brasileiros, além de sobrecarregar o ciclo de capital real de produção de va-
lor. Portanto, isto exigiria mudanças nas relações de trabalho e, ao mesmo
tempo,  a  intensificação  do  trabalho  humano.  Além  de  exigir  aumentos
constantes de produtividade para o que a ciência e a educação básica e su-
perior são chamadas ao centro do processo.

A compressão do ciclo de capital financeiro sobre o ciclo de capital
em funções, de pronto comprimiria o ciclo real de produção de valores. A
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isto Harvey em A Condição Pós–Moderna chamou de compressão do espaço
e do tempo e lembrou–se de forma oportuna que esta compressão era uma
característica do capitalismo e em todas as épocas, a consequência seria a
intensificação ascendente da exploração da classe trabalhadora. 

Esta breve exposição mostra por onde se realizaria a reforma das
instituições republicanas, para o que nos interessa da universidade pública,
mais especificamente para o Sistema Federal de Educação Superior. Aí se
encontraria a origem da reforma do Estado e de todas as reformas das insti-
tuições republicanas.

André Singer em seu Os Sentidos do Lulismo mostra sua hipótese no
subtítulo do livro, a publicação de sua tese de livre–docência cujo concurso
se houve em 2011, o lulismo é um processo de reforma gradual e um pacto
conservador. Vale–se de Marx, especialmente duas excelentes realizações:
Luta de classes na França e o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Para mostrar as
estruturas sociais para construção do Estado burguês. Seria necessário estar
acima das contradições de frações de classes e da contradição entre elas
com o apoio de um segmento social que ocupasse lugar na produção sem
se pôr na esfera política: o campesinato. É necessário destacar aqui que o
campesinato é parte do modo de produção capitalista como estrutural fra-
ção de classe e indispensável para a existência da “hegemonia da grande
política”. O campesinato não se organiza como um segmento social visto
por meio de seu perfil socioeconômico. 

Por outro lado,  traz para o debate  a todo instante  as  categorias
gramscianas que decorrem da categoria “Revolução Passiva”. Com uma ar-
tilharia empírica forte assevera que o lulismo teria surgido de um realinha-
mento eleitoral que se consolidara em 2006, mas, que fora produzido no
seu primeiro mandato que se iniciara em 2002. O principal instrumento de
Lula teria sido o Programa Bolsa Família e o alvo consistira na grande parte
da  população  nordestina  que  seria  o  lixo  social  da  classe  trabalhadora
(Marx), vivendo na linha de extrema pobreza ou abaixo dela. Este, eventu-
almente para Singer, seria o campesinato de Lula. 

Em razão do programa focal já referido estes seres humanos social-
mente invisíveis foram socialmente incluídos pelo consumo e sem um pro-
jeto político assumiram o projeto de Lula. Este movimento visto, agora, pa-
rece ser seguro. Mostra isso as altas popularidades e a blindagem política
do ex–presidente. 

Lula elegeu a sua sucessora desconhecida politicamente, além de
conseguir um fato incrível; quebrar a hegemonia de pequena política do
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PSDB ao menos em São Paulo e Minas Gerais nas últimas eleições munici-
pais.

Ao trazer os invisíveis para cena do consumo Lula se aproximou da
base industrial e expandiu sua base política não apenas no âmbito dos tra-
balhadores, mas também entre os capitalistas. Fato fundamental, pois sob a
perspectiva econômica,  era  imprescindível  este  movimento,  posto  que o
modelo econômico poderia fazer água sem a produção de valor e sem o
aquecimento do mercado interno. Uma vez que depois das privatizações de
que se valera FHC, ao seu governo só restava a objetivação das reformas já
em grande medida formuladas pelo presidente anterior. 

Isto é, foi a opção política do Partido dos Trabalhadores na campa-
nha de 2002, como se pode ler de forma clara e límpida na  Carta ao Povo
Brasileiro. O governo Lula assumiu a condição de plataforma de produção
de valor no contexto de diretrizes de uma servidão financeira. Era necessário
mostrar o país com uma grande potência de produção de riqueza, mas ain-
da potência, de outro, operar de forma muito eficiente a gestão monetária
do país. 

Não por acaso Lula deixou de criticar a autonomia do Banco Cen-
tral, mas chamou Henrique Meireles, ex–presidente mundial do Bank Bos-
ton. A gestão monetária orientava e orienta as políticas universais e focais
do Estado brasileiro. De fato, as vicissitudes do mercado mundial de capi-
tais mediadas pela gestão de Meireles é que orientavam as políticas sobera-
nas do país, daí nossa  servidão financeira. A riqueza na forma de potência,
dada a opção do modelo de política econômica adotada (como explica Sala-
ma), precisa transformar–se em riqueza efetiva. Para esta realização o Inte-
lecto social coletivo brasileiro deveria aumentar e de pronto produzir a trans-
formação da potência em ato realizado.

Aqui Singer começa a desenhar o lulismo. Lula não atenta contra a
ordem e continua o plano econômico de seu antecessor, não afronta o capi-
tal financeiro, de outro lado, ao trazer os invisíveis para cena política se for-
talece politicamente e no plano antropológico começa tornar–se um mito.
Uma vez que os invisíveis são muitos, sua base aumenta. Por outro lado,
aumenta além dos representantes do capital financeiro, os do capital indus-
trial e de uma grande massa de agentes sociais que se tornam eleitores. Eis
em breve síntese o que defende Singer. 

Destaca–se, entretanto, que Singer toma a fração de classe como um
segmento  social  moldado  por  um  perfil  socioeconômico  determinado  e
com isso desfigura o precariado como fração da classe trabalhadora neces-
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sária para a manutenção dos que vivem do salário com direitos sociais daí
derivados. Fato que é a base material para a manutenção da “hegemonia da
grande política” 

O sociólogo Francisco de Oliveira aponta o lulismo coma uma for-
ma de dominação diferente de todas que a história brasileira – a denomina
de hegemonia às avessas – já mostrou e aponta, que ainda que possamos co-
meçar pelo marxismo de Gramsci, o ponto de chegada não será com sua so-
ciologia política. Em diálogo com Oliveira, Coutinho busca mostrar a possi-
bilidade de entendimento do lulismo como sendo a predominância da “he-
gemonia da pequena política” em razão da consolidação da “hegemonia da
grande política”. Neste movimento a estratégia da pequena política trans-
formar–se–ia na “hegemonia da grande política”, explicando desta forma o
lulismo.

Oliveira insiste em argumentar que o lulismo é a hegemonia às aves-
sas. Poucos compreendem à primeira vista a expressão sem ler os seus ar-
gumentos. Chico não descarta partir de Gramsci para o entendimento do
lulismo, mas afirma que o ponto de chegada não o será na teoria política
deste autor. Para ele os fundamentos da “hegemonia às avessas” ainda es-
tão se consolidando.

Trata–se de um fenômeno novo,  que exige novas reflexões.  Não é
nada parecido com qualquer das práticas de dominação exercidas ao
longo da existência do Brasil.  Suponho também que não se parece
com o que o Ocidente conheceu como política e dominação. Não é
patrimonialismo, pois o que os administradores dos fundos de pen-
são estatais gerem é capital–dinheiro. Não é patriarcalismo brasileiro
de Casa–Grande e Senzala, de Gilberto Freire, porque não é um patriar-
ca que exerce o mando nem a economia é “doméstica” (no sentido de
domus romano), embora na cultura brasileira o chefe político possa se
confundir, às vezes, com o “pai” – Getúlio Vargas foi apelidado de
pai dos pobres. […] Não é populismo, como sugere a crítica da direi-
ta, e mesmo alguns setores da esquerda, porque o populismo foi uma
forma autoritária  de  dominação  na  transição  da  economia  agrária
para a urbano–industrial. […] Nada disso está presente na nova for-
ma de dominação. (OLIVEIRA, 2010, p.26)

E depois de mostrar a diferença com as demais formas de hegemo-
nia e dominação no Brasil apresenta porque hegemonia às avessas não é ape-
nas uma expressão provocativa como sugere Coutinho (2010). Chico argu-
menta que há um lugar central para o consentimento passivo no lulismo.
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Não se trata de os trabalhadores consentirem que os representantes do ca-
pital governem o país, mas ao avesso, é o capital que consente que os su-
postos representantes do trabalho governem o país em seu nome. Surreal e
único. Mas, a instituição republicana universidade pública parece estar en-
volta no mesmo processo de hegemonia às avessas. 

Rui  Braga (2012),  parte  da  categoria  de  “Revolução  Passiva”  de
Gramsci para apontar o que a sociologia do trabalho vem estudando há al-
gum tempo. A emergência do precariado. Fração de classe formada “por
aquilo que, excluídos tanto do lumpemproletariado5 quanto da população
pauperizada, Marx chamou de ‘superpopulação relativa’”. Braga comunga
com Marx esta definição com base no “salariado” (classe de trabalhadores
com direitos sociais e cidadania). Ela permite colocar o precariado como
parte do modo de produção capitalista, entre as estruturas de sociais como
uma  fração  de  classe,  portanto  como  parte  da  classe  trabalhadora.  Em
acréscimo, esta definição permitiria “retirar arbitrariamente a insegurança
da relação salarial, essa noção possibilita–nos tratar o precariado como uma
dimensão do processo de mercantilização do trabalho.” Razão pela qual Braga as-
sume a categoria da revolução passiva e busca mostrar o movimento de
transformação das formas de dominação no país: o trânsito do populismo
ao tipo singular de hegemonia lulista. 

Interessa–nos aqui mostrar a base da hegemonia às avessas, da re-
forma gradual e pacto conservador, da hegemonia da pequena política para
consolidação do neoliberalismo ou de uma construção de um novo tipo de
hegemonia – a lulista. O belo debate dos intelectuais em muito esclarece o
que vem acontecendo no Brasil com a adesão específica do país à predomi-
nância financeira e nos permite enxergar o movimento histórico que leva à
reforma do Estado como o primeiro momento para a reforma das institui-
ções republicanas, em particular, para as instituições do Sistema Federal de
Educação Superior.

Singer aponta esta contradição à sua forma de construir esta ma-
triz. O lulismo disse sim à ordem e deu continuidade no plano econômico e
institucional ao governo de FHC. Por outro lado, criou condições para uma
hegemonia (às avessas, de pequena política) para a emergência do precaria-
do. Esta é a diretriz que se colocará nas mudanças das instituições republi-
canas. Razão pela qual, defendemos que as instituições do Sistema Federal

5Por lumpemproletariado, Marx entendia como sendo o lixo das classes. Ver 18 Brumário de
Luiz Bonaparte.
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de Educação Superior se tornaram em agências executivas de políticas de
competência  do Estado em duas principais  dimensões:  1)  o  empresaria-
mento do conhecimento e 2) a certificação em massa. Na primeira dimen-
são repousa a objetivação de não atentar contra ordem e na segunda de
mudanças para o atendimento dos invisíveis de Lula ou do precariado, que
o sustenta politicamente. 

Para além da dimensão política, a universidade contribui no âmbito
econômico, cultural e de produção da nova sociabilidade na era do lulismo
e para isso precisa expandir–se nas duas dimensões através da expansão e
internacionalização da pós–graduação em áreas economicamente prioritá-
rias,  daí  as  pesquisas  serem induzidas  ao  conhecimento  potencialmente
produtivo e uma forma de fazer científico que dispensa a crítica pelos no-
vos papéis assumidos pelo CNPq, pela Capes, pela FINEP e pelo BNDES. 

Por outro lado, expandir as entradas na educação superior pública
para as frações de classe menos favorecidas para executar o trabalho preca-
rizado, além de se constituir em um estrutural apelo para a produção da
hegemonia às avessas tal qual o Programa de Apoio a Planos à Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais  (REUNI), o  Programa Universidade para
Todos (ProUni) – (na esfera privada), o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego  (PRONATEC), a  Escola de Gestores, o  Curso Pedagogia da
Terra, os Cursos de para os conselheiros municipais, a Universidade Aberta do
Brasil, recentemente as cotas para a escola pública, e outros programas de
natureza semelhante. 

Todo o longo período nos leva a investigar esta relação e entender
tais programas e suas objetivações em casos específicos segundo esta abor-
dagem. Isto é, a educação e, enfaticamente o Sistema Federal de Educação
Superior vem sendo transformado em um instrumento amplo e eficaz na
produção e reprodução do lulismo, contudo resta indagar sobre o espectro
que ronda o mundo e finca sustos no Brasil: a crise econômica mundial é
estrutural em sua vulnerabilidade sistêmica, além de mudar de setor e país
ou continente. O que será do lulismo e do novo papel que a educação e a
universidade vêm quando a mobilidade da crise mundial se abater sobre a
América Latina?
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O ESTADO BRASILEIRO NA
“ECONOMIA DO CONHECIMENTO 
 SUAS IMPLICAÇÕES NO TRABALHO

DOCENTE”

Elizabeth Gottschalg Raimann1

[…] nesses tempos não havia Estado, não havia um aparelho especial
para a aplicação sistemática da força e para a subjugação de pessoas
pela força. É um aparelho assim que se chama o Estado. (LÉNINE,
1975, p. 132).

O Estado é fundamental  para promover o  desenvolvimento,  como
afirmam  os  pragmáticos  de  todas  as  orientações  ideológicas,  bem
como uma maior justiça social, como deseja a esquerda, e não apenas
necessário para garantir o direito de propriedade e os contratos – ou
seja, a ordem –, como quer a nova direita neoliberal. (BRESSER PE-
REIRA, 1997, p.8).

Introdução

Nas últimas três décadas vivenciou–se a abertura democrática no
país, a partir de 1980; a necessidade de adequação do Estado às políticas
econômicas internacionais,  década de 1990, e a ascensão de um governo
que representasse o popular, na década de 2000 até os dias atuais. 

O protagonismo docente emerge neste contexto brasileiro a partir
da luta da sociedade civil pela universalização do ensino, como um direito
do cidadão, defendendo uma maior participação da comunidade na gestão
da escola; com o Estado, por sua vez, imprimindo a sua reforma educacio-
nal, adotando uma política de racionalização da gestão na educação públi-
ca, otimizando recursos e incorporando conceitos como produtividade, efi-
cácia e eficiência (BRASIL, 1995; BRESSER PEREIRA, 1997);  por meio de
discursos produzidos e também assimilados por alguns segmentos (como

1Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí. Docente do Curso de Pedagogia. Membro do
Grupo de Pesquisa Estado, Democracia e Estado (GPEDE). Email:  elizabethraimann@gmail.-
com 
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área política, econômica, intelectual, mídia, por exemplo), tendo como refe-
rência documentos elaborados por organismos internacionais que proble-
matizam a formação do professor e a sua (des)profissionalização na “socie-
dade do conhecimento”(DELORS, 2002; TEDESCO, 2002; SHIROMA, 2003).

Tal  panorama aponta um movimento  contraditório  em torno do
trabalho docente. Se, por um lado, existe um esfoço pela valorização do
professor e sua formação por entidades e orgãos, como por exemplo, a AN-
PED2, ANFOPE3 e CNTE4, por outro, está em andamento um processo de
desqualificação,  desprofissionalização  e  desvalorização  de  seu  trabalho
desde a década de 19905. 

Nesse viés, objetivando compreender o trabalho docente e a sua re-
lação com as políticas educacionais, problematiza–se o papel do Estado e a
sua feição na atual sociedade brasileira, compreendendo que a política de
governo está voltada para práticas de regulação e avaliação de desempenho
da educação, responsabilizando, muitas vezes, o professor pelo (in)sucesso
do aluno e, consequentemente, a escola.

Para isso, pretende–se situar a problemática do trabalho docente no
contexto da “sociedade do conhecimento”, que, por sua vez, está relacionada
ao ideário da  “economia do conhecimento6”. Na sequência, desnaturalizar a
concepção de Estado na sociedade capitalita, e, por último, apontar como
as reformas do Estado, iniciadas em 1995, pelo MARE7, ainda estão presen-
tes no governo do partido dos trabalhadores, desde o governo Lula da Silva
(2002–2010) aos dias atuais, tecendo algumas reflexões sobre suas implica-
ções no trabalho docente.

2Associação Nacional de Pós–Graduação e Pesquisa em Educação.
3Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação.
4Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
5Reconhece o conhecimento como uma variável importante na explicação de novas formas de
organização social e econômica (TEDESCO, 2002). Nesse contexto, vem na esteira os termos
“sociedade  pós–capitalista”,  “sociedade  pós–industrial”  e  ainda  “  economia  do
conhecimento”.
6São economias baseadas no conhecimento, oferecem serviços altamente especializados e de
grande valor acrescentado em diferentes áreas do conhecimento, gerando patentes e direitos
de  autor, segundo  Susan  Robertson  (professora  da  Graduate  School  of  Education  da
Universidade de Bristol na área da Sociologia da Educação e coordenadora do Centro para a
Globalização, Educação e Sociedades) em entrevista à Costa (2013). 
7Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
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1. Situando a discussão 

Em uma matéria registrada no caderno Cotidiano, jornal Folha de
São Paulo, com o título: “10% dos professores no país fazem 'bico'” (TAKA-
HASHI,  07/11/2011),  discute–se o trabalho do professor  a partir  de uma
pesquisa realizada por Thiago Alves e José Marcelino de Rezende Pinto
”Renumeração e características do trabalho docente no Brasil: um aporte”
(ALVES; PINTO, 2011). 

Nesta pesquisa, os autores apresentam dados, dentre outros, indi-
cando que 10,1% dos professores dos ensinos fundamental e médio têm
uma segunda ocupação fora do magistério e que esse “bico” está direta-
mente ligado aos baixos salários, desestimulando a atratividade pela carrei-
ra.

A reportagem acontece justamente no momento em que o país, em
meio à greve dos professores da educação básica, discutia o piso salarial8, a
tentativa de sua implementação em todos os estados brasileiros9 e, ao mes-
mo tempo, o governo rebaixava o índice de reajuste do piso, conforme nota
oficial da CNTE: “Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos
Deputados aprovou, no último dia 23 de novembro, parecer do dep. José
Guimarães (PT–CE), que estabelece o INPC/IBGE como único índice de rea-
juste anual do PSPN.” (CNTE, 2011). 

Se, por um lado, a valorização docente passa, não somente pela po-
lítica de qualificação e implementação do plano de carreira, mas por uma
remuneração digna, por outro, nem todos pensam dessa forma. A reporta-
gem inclui comentários de especialistas10 que refletem a opinião, principal-
mente do empresariado, que vê a função docente, como uma profissão se-
miqualificada, ou seja, uma atividade que necessita somente de uma prepa-
ração técnica, aligeirada e fragmentada, em detrimento de uma formação
ampla que inclui os fundamentos teóricos/práticos. A semiqualificação im-
pacta diretamente a remuneração docente. Freitas11 (2007) chama a atenção
para os indícios de desprofissionalização e flexibilização do trabalho docen-

8Lei n.º11.738/2008. (BRASIL, 2008b).
9O site da CNTE,  www.cnte.org.br, informa com dados atuais os estados que cumprem ou
não a lei do piso nacional.
10Simon Schwartzmann, Sociólogo e cientista político, pesquisador do Instituto de Estudos do
Trabalho e Sociedade; Samuel Pessôa, Economista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas.
11Helena de Freitas se posiciona como presidente da ANFOPE, em 2007.

http://www.cnte.org.br/
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te existentes no Plano de Desenvolvimento da Educação12.

Ainda considerando a pesquisa de Alves e Pinto (2011), os autores
buscam subsídios, para seus argumentos, em outra pesquisa (GATTI; BAR-
RETTO, 2009) e apontam a diferença salarial entre professores graduados e
outros profissionais de nível superior, afirmando que aqueles recebem ren-
dimento inferior aos demais profissionais que possuem graduação. 

Outro elemento, a se destacar, refere–se à empregabilidade, ou seja,
a estrutura administrativa do Estado brasileiro, este que é o maior empre-
gador do professor da educação básica. Segundo os dados compilados pe-
los pesquisadores “82,4% dos mais de 1,97 milhão de professores atuam em
escolas públicas. Desses, 77,9% atuam apenas em escolas públicas e 4,5%
atuam em instituições públicas e privadas. Apenas 17,6% dos professores
atuam somente na rede privada.” (2011, p.616). 

Gatti e Barretto, por sua vez, apresentam que, 

A importância dos professores no cômputo geral dos empregos for-
mais não é menor do que nos países avançados. Do total dos empre-
gos  registrados  em  2006,  8,4%  deles  destinavam–se  a  professores,
conforme informa a Rais, sendo que, quanto ao volume de emprego,
os professores situavam–se no terceiro lugar no ranking de subcon-
juntos de ocupações, apenas precedidos por duas categorias reconhe-
cidas como grandes absorvedoras de mão–de–obra, os escriturários e
os trabalhadores dos serviços (15,2% e 14,9%, respectivamente). (2009,
p.17).

Quanto aos dados relativos à posição dos professores na escala de
empregabilidade no Brasil atualmente, estes sugerem aproximações com a
“economia do conhecimento”. Nesse sentido, com o uso intensivo e extensivo
da Tecnologia de Informação e de Comunicação (TIC), o conhecimento tor-
nou–se uma área explorada economicamente, transformando em produtivo
aquilo que, a princípio, era considerado como improdutivo, o trabalho ima-
terial.

Em “O trabalho no Brasil pós–neoliberal”, O posicionamento de Poch-
mann13 (2011), pautado no trabalho imaterial, dá subsídios para aproxima-

12A autora  menciona  a  relação  pública/privada  no  interior  da  escola  e  o  Programa Mais
Educação do PDE com a figura do educador social presente na escola.
13Além de professor  do Instituto  de Economia da Unicamp, é  presidente  do  Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) orgão vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República, além de ter sido também consultor de organismos internacionais:
UNESCO, OIT, UNICEF e CEPAL.
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ções com as análises feitas por Braverman (1981) que também problematiza
o trabalho produtivo e improdutivo14 na diversificação da classe trabalha-
dora no capitalismo monopolista. .

Pochmann  (2011)  afirma  que,  na  “sociedade  pós–industrial  com
mais de 70% das ocupações envolvidas em atividades de serviço, a produti-
vidade que mais cresce é aquela que decorre do trabalho imaterial.” (2011,
p.14). 

Defende ainda que, para o desenvolvimento sustentável, é preciso
investir na educação para toda a vida; considerar outros espaços de traba-
lho, quebrando a rigidez fordista, em função das tecnologias informacio-
nais; fortalecer o empreendedorismo e potencializar, sob novas bases e re-
gras, a ação estatal, pública, privada e cooperativada. 

Pochmann se utiliza da expressão “economia do conhecimento” para
situar o avanço da sociedade de serviços apoiada no trabalho imaterial15 e,
ao mesmo tempo, a necessidade da qualificação da mão de obra, como afir-
ma: “A qualificação da mão de obra em bases nacionais pode ser acompa-
nhada simultaneamente pela atração de ocupações de maior qualidade e
remuneração nos países com maior desenvolvimento da economia do conhe-
cimento.” (2011, p.49). 

Desta forma, o autor compreende que a educação deve dar um sal-
to, ser considerada para toda a vida; deve–se investir na formação profissi-
onal, incorporando outros atores sociais e o Estado ter um papel estratégico
ao reformular, coordenar e monitorar ações e programas16. À frente se reto-
mará essa posição do autor. 

Como integrante de um órgão governamental, Pochmann fala des-
se lugar,  incorpora e propala as ideias  e  discursos ali  situados.  O IPEA
compõe o comitê técnico que, em conjunto com outros orgãos17, fornece da-
dos e análises para o Observatório da Equidade do CDES18, cujo objetivo é

14Silva  Filho  (2009),  por  sua  vez,  relaciona  a  intensificação  do  trabalho  docente  com  a
produtividade do trabalho imaterial (improdutivo).
15Para  Pochmann,  atualmente  se  vive  numa  transição  entre  a  atual  sociedade  urbano–
industrial  para a pós–industrial,  isso devido a importância do trabalho imaterial,  porém o
autor não exclarece o que seja trabalho imaterial.
16Isso  pode  ser  acompanhado  nos  Relatórios  de  Avaliação  plurianual  do  Ministério  de
Planejamento, Orçamento e Gestão/ Secretária de Planejamento e Investimentos estratégicos
do governo federal, caderno Educação, por exemplo.(BRASIL, 2008a).
17IBGE, DIEESE e Secretaria do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.
18Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social– criado pela lei 10.683/2003. A esse
conselho compete assessorar o Presidente da República na formulação de políticas, diretrizes
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subsidiar o conselho para a elaboração das análises e recomendações sobre
as  políticas  públicas  e  sua  execução.  Aqui  se  destaca  a  contribuição  do
CDES na elaboração do Plano de Desenvolvimento da Educação (HAD-
DAD, 2008). 

O que tudo isso quer dizer? Tanto a reportagem citada quanto Po-
chmann (2011) elucidam as opiniões e ideias daqueles que, de uma forma
ou de outra, estão integrados às discussões e à tomada de decisões sobre a
educação, da sua finalidade e, ao mesmo tempo, quanto ao protagonismo
do professor frente as novas demandas da “economia do conhecimento”. Des-
ta forma, estas ideias são incorporadas à formulação de políticas públicas
para a educação, nas diversas áreas, como, por exemplo: formação de pro-
fessores, diretrizes curriculares, diretrizes de avaliação, dentre outras.

Por outro lado, Pochmann também nos apresenta uma concepção
de Estado ao afirmar que a este compete um papel estratégico na reformu-
lação, coordenação e monitoramento de ações e programas, um Estado for-
te e presente, distanciando–se, assim, do Estado Mínimo, situado dentro da
lógica neoliberal. 

Apesar do protagonismo do Estado e de sua produtividade, faz–se
necessário desnaturalizar essa sua feição, uma vez que na sua essência o
Estado carrega um outro significado. O Estado é uma construção histórica,
uma elaboração de homens num determinado modo de produção.

2. A propriedade privada e o Estado

O  Estado  e  a  propriedade  privada  são  questões  discutidas  por
Marx e Engels na “A ideologia Alemã” (2007) e Engels aprofunda a questão
em “A origem da família, da propriedade privada e do Estado” (s/d). 

Nesta obra, dentre outras questões, Engels afirma que a criação do
Estado foi uma elaboração humana para conter o conflito entre as classes;
além de delimitar territórios e propriedades, utilizando–se, para isso, da
força tanto armada como a de polícia, desenvolvendo e aplicando mecanis-
mos coercitivos. 

Lénine, por sua vez, deixa sua contribuição ao problematizar o pa-

específicas,  apreciar  propostas  de  políticas  públicas  e  de  reformas  estruturais  e  de
desenvolvimento econômico e social […] faz parte desse conselho além do presidente da
república  e  seus  ministros,  integrantes  dos  diferentes  setores  da  sociedade  civil  como:
trabalhadores, empresários, movimentos sociais, governo e lideranças expressivas de diversos
setores. (CDES, 2013).
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pel e a natureza do Estado diante de uma platéia da classe operária que ob-
jetivava derrubar o capitalismo. Apoiado em Marx e Engels, discursa levan-
do seus ouvintes a buscarem respostas,  mediante estudos,  para que,  no
confronto,  pudessem  se  posicionar,  uma  vez  que  deveriam  ter  clareza
quanto ao sentido e à função do Estado que, ao ser tomado, deveria ser su-
perado.

Lénine alertava para o status que se dava ao Estado, ou seja, para
justificar a sua existência e a sua importância, como imprescendível ou até
sobrenatural a sua razão de ser, criou–se um aparato doutrinário para ele. 

Lénine exortava seus ouvintes à leitura da obra de Engels19, pois ali
o autor descrevia a origem do Estado.  Como uma invenção dos homens,
está a serviço da classe dominante, como afirma Lénine, “a doutrina do Es-
tado serve para justificar privilégios sociais, a existência da exploração, a
existência do capitalismo.” (1975, p.130). 

Ainda, segundo Lénine, o Estado é um fenômeno, uma criação hu-
mana e, como tal, está situado na história da humanidade; ao mesmo tem-
po, adverte a não se enganarem quanto à essência do Estado, mesmo que
diferentes  formas de Estado e uma diversidade de governos tenham se
constituído, pois o que caracterizou e caracteriza o fenômeno Estado é a so-
ciedade de classes. 

O Estado, no capitalismo, apresenta–se de forma sútil na aparência,
não mais como um Estado coercitivo, de classes, mas como um Estado de-
mocrático e livre. 

O autor desafia seus ouvintes a pensarem na situação atual de paí-
ses, por exemplo, Estados Unidos e Suíça, que se proclamavam como Esta-
dos democráticos, livres e eleitos pela vontade popular. Para Lénine, o Es-
tado, como uma representação de igualdade universal, é uma fraude, pois
numa sociedade de exploração de classes não há lugar para igualdade.

Ampliando a discussão sobre o papel do Estado, seu poder e a pro-
priedade privada, temos as contribuições de Braverman (1981) que, por sua
vez, aborda o Estado e a educação, no contexto do capital monopolista. 

Para Braverman, mais do que proteger a propriedade privada, o Es-
tado usa seu poder não só para enriquecer a classe capitalista, mas para que
grupos ou indivíduos se enriqueçam, usando seu poder; de forma legal ou
ilegal, “tem servido como um aparelho para drenar a riqueza para as mãos
de grupos especiais.” (BRAVERMAN, 1981, p.242).

19Ver A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 
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Braverman descreve os meios pelos quais o Estado se utiliza disso,
como por exemplo, ao “decretar impostos, regular o comércio internacio-
nal, as terras públicas, o comércio e o transporte, a manutenção das forças
armadas, e o encargo da administração pública.” (1981, p.242).

Quanto à análise em torno da educação, considera que, na medida
em que o capitalismo se fortalece20, ela se torna um serviço oferecido pelo
Estado a fim de atender a demanda das necessidades do capital. Na sua
análise, o papel da educação, a partir do contexto do capitalismo monopo-
lista, amplia–se em duas vertentes, uma considerando–se a oferta de servi-
ços ocupacionais desenvolvidos no segmento de escritórios21 e a outra, a
sua função socializadora. 

No bojo da primeira vertente está implicado a discussão da qualifi-
cação22 do trabalhador e seus desdobramentos para a economia; hoje, a eco-
nomia do conhecimento. 

Na segunda vertente, a escola é responsável pela função socializa-
ção da educação e tem como objetivo introduzir a criança no modo de vida
capitalista, moldando sua personalidade, seus desejos e seu aprender23. 

Braverman pondera que no mercado universal, o capitalismo trans-
formou “em mercadoria toda a forma de atividade do ser humano, inclusi-
ve o que até então as pessoas faziam para si mesmas.” (1981, p.306). O capi-
tal, por sua vez, na tentativa de se recuperar no mercado, procura um siste-
ma de produção flexível, apostando numa transformação da estrutura ocu-

20Braverman esclarece que na medida em que o capitalismo monopolista se expandiu, criou–
se  a  necessidade  da  ampliação  da  intervenção  do  Estado  na  economia.  Elenca  quatro
perspectivas  que  contribuíram  para  uma  presença  do  Estado:  o  excedente  econômico;  a
internacionalização do capital;  a estrutura social  ameaçada pela miséria e insegurança; e a
rápida  urbanização  da  sociedade  (essa  última  fez  aumentar  a  necessidade  de  serviços
governamentais, sendo a educação um deles).
21Engloba  contabilidade  e  arquivo,  planejamento  e  programação,  correspondência  e
entrevistas, registros e cópias, porém, conforme o desenvolvimento da empresa as funções
evoluem e se dividem em setores e departamentos diversos (BRAVERMAN, 1981).
22Segundo Braverman “para o trabalhador, a qualificação está ligada ao domínio do ofício,
porém houve uma reinterpretação  do  conceito  na  dinâmica do capitalismo;  a qualificação
passou a ser uma habilidade específica, uma operação limitada e repetitiva, a velocidade como
qualificação.” (1981, p. 375).

23A posição do autor, a princípio, parece ir na esteira do que Althusser (1992) defende sobre a
escola, enquanto Aparelho Ideológico do Estado, reproduzindo a divisão de classes. Pensamos
que, dentro do princípio da contradição, a escola apesar de reproduzir a divisão de classes tem
a potencialidade de, também, possibilitar a crítica, promover ações de resistência e provocar
caminhos para possíveis transformações.
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pacional, na qual a área de serviços passou a ter uma relevância fundamen-
tal e a educação, encarada como uma mercadoria, passa a ser objeto de de-
sejo, um fetiche, mediante o discurso da qualificação. 

Se, nesse momento do capitalismo monopolista, a presença do Es-
tado torna–se mais atuante na economia e na sociedade, com as crises do
capitalismo, o Estado também tem seu papel questionado, de Estado amplo
passa a Estado mínimo.

Harvey  (2002)  contribui  para  a  compreensão  dessa  mudança  ao
descrever e analisar a transformação político–econômica do capitalismo do
final do século XX. O autor considera os impactos ocorridos na sociedade,
sob o keynesianismo e o fordismo, pautados numa produção de massa e
em um consumo de massa e no controle e gerência da reprodução da força
do trabalho, sob um Estado de Bem–Estar Social. 

Afirma o autor,

A profunda recessão de 1973 […] pôs em movimento um conjunto de
processos que solaparam o compromisso fordista. Em consequência,
as décadas de 70 e 80 foram um conturbado período de reestrutura-
ção econômica e de reajustamento social e político. […] uma série de
novas experiências nos domínios da organização industrial e da vida
social  e  política  começou  a  tomar  forma.  […]  A  acumulação
flexivel[…] é marcada por um confronto direto com a rigidez do for-
dismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos
mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. Ca-
racteriza–se pelo surgimento de setores de produção inteiramente no-
vos, […] taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecno-
lógica e organizacional. (HARVEY, 2002, p.140). 

Tais mudanças também impactaram o mercado de trabalho, trazen-
do palavras de ordem, a flexibilidade, a polivalência do trabalhador, efeti-
vando novas formas de gestão e controle do trabalho, exigindo, pois, um
trabalhador mais qualificado,  multifuncional  e participativo (ANTUNES,
2009). 

Essa realidade complexa também afeta o papel do Estado que, de
Estado de Bem Estar Social, passa a ser Estado Mínino, caracterizado como
menor intervenção na economia e no plano social, atuando com políticas
focalizadas, nunca desprotegendo, porém, o capital e os capitalistas.

O contexto anteriormente exposto também tem seu impacto na so-
ciedade brasileira e o papel do Estado é reelaborado na medida em que a
economia, a política e a sociedade vão se transformando e se adequando ao
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panorama internacional e aos anseios de uma parcela da população.
No próximo segmento, discutir–se–á o papel do Estado brasileiro,

sua feição social aliada ao desenvolvimento econômico.

3. O Estado no Brasil: um Estado Social ou um Es-
tado–Rede?

Em documento/relatório elaborado pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica  Aplicada  (IPEA)  “Presença  do  Estado  no  Brasil”  (MATIJASCIC,
2009), o instituto aponta, mediante dados quantitativos, como o Estado pas-
sou a ser um protagonista importante diante do desafio de se aliar o local
ao global, em que a economia não poderia abrir mão de metas sociais, ou
seja, aliar a economia ao desenvolvimento sustentável. 

Assim, o relatório pretende demonstrar como o Estado tem se apro-
ximado das necessidades da população, destacando dados compilados, via
ministérios ou orgãos responsáveis do setor público, governo eletrônico, na
área  da  previdência  social,  assistência  social,  saúde,  educação,  trabalho,
bancos públicos, infraestrutura, segurança pública e cultura. 

No prefácio do relatório é apresentado como objetivo, “ultrapassar
uma visão reducionista e maniqueísta sobre o papel do Estado na economia
para destacar como ocorre a presença do Estado ao longo do território bra-
sileiro,  com especial  ênfase nas municipalidades,  onde, de fato,  vivem e
convivem os brasileiros e as brasileiras.” (POCHMANN, 2009). 

Observando  o  Relatório  Anual  de  Avaliação,  Plano  Plurianual
(2004–2007) do Governo Federal24 (BRASIL, 2008a), é possível perceber os
diversos programas e ações a que o governo se propôs a investir, a fomen-
tar e a avaliar, conforme Pochmann(2011) anteriormente anunciava, o Esta-
do deveria ter um papel estratégico para desenvolver a ação estatal e po-
tencializar a ação pública. Destaca–se aqui a afirmação situada no Sumário
Executivo do referido relatório:

24O relatório está estruturado em 27 cadernos, no caderno 1– dentre outos temas, apresenta o
cenário de crescimento, as metas prioritárias, os megaobjetivos; nos cadernos de 2 a 27 são
apresentadas  as  avaliações  de  programas  (tipologia  finalística)  e  serviço  ao  Estado,  cujas
informações  foram  coletadas  pelo  Sistema  de  Informações  Gerenciais  e  de  Planejamento
(SIGPlan).
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A definição dos objetivos setoriais, a partir dos desafios constantes da
Orientação Estratégica de Goveno para o PPA 2004–2007, culminou
no pressuposto de que a educação deveria ser um dos principais ve-
tores responsáveis pelo desenvolvimento do país. Nesse sentido, a in-
clusão social, a qualifcação dos trabalhadores, a expansão da cidada-
nia e o fortalecimento da democracia foram associados à educação.
(BRASIL, 2008a, p.9).

Nessa perspectiva, o Estado deixaria de ser uma pesada máquina
burocrática e ineficiente, bem como um interventor na economia, sufocan-
do o desenvolvimento do país. O avanço ficaria na revitalização do poder
do Estado tendo o mercado (leia–se as parcerias público/privado, dentre
outros) como parceiro estratégico para o desenvolvimento. Como exemplo
retirado desse relatório de avaliação, tem–se: “ampliar a sustentabilidade
da educação pública por meio da implantação de uma gestão moderna e da
busca de novas fontes de financiamento.” (BRASIL, 2008, p.10). Esse ideário
de regime de colaboração com a comunidade também aparece na execução
do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), em seu Plano de Metas
(BRASIL, 2007).

Por sua vez, o relatório do IPEA em tela, situa historicamente o pa-
pel do Estado na sociedade e aponta para as reformas ocorridas no âmbito
do Estado, final de 1990. A citação, apesar de longa, permite perceber ele-
mentos de aproximação entre as mudanças na administração pública elabo-
rados pelo MARE na reforma do Estado, e a administração pública do go-
verno popular.

Nos fins dos anos de 1990, as palavras de ordem mudaram para refor-
mas de segunda geração, governabilidade e revigorar a capacidade do Estado.
O foco passou a ser a busca do Estado eficiente, com um conjunto am-
plo de funções agora reconhecidas como não transferíveis, substituin-
do a ideia do Estado mínimo. A meta passou a ser a complementarida-
de entre Estado e mercado. A nova agenda de reformas incluia a cria-
ção de instituições adequadas à preservação dos direitos de proprie-
dade, o respeito aos contratos e a consolidação de um ambiente regu-
latório com regras objetivas e estáveis. A meta era minimizar a incer-
teza do ambiente econômico e político, reduzindo os riscos para os
investimentos privados. O Estado deveria voltar–se à competitivida-
de sistêmica  do  país  por  meio  de políticas  efetivas  em:  educação,
ciência e tecnologia, infraestrutura e políticas de promoção do comér-
cio exterior. […] Apesar das críticas […] em relação à ação do Estado
[…] o arcabouço jurídico–institucional existente, que se consolidou de
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forma notável, é importante e constitui uma das referências mais mar-
cantes e que distinguem o Brasil no contexto dos países em desenvol-
vimento, sendo considerado, inclusive, um modelo sobre como reagir
à  crise  e  minimizar  seus  impactos  negativos.  (MATIJASCIC,  2009,
p.12–13) (grifos do autor).

Para a aproximação que se propõe a fazer, antes faz–se necessário
conhecer o processo de formação e consolidação do aparelho do Estado no
Brasil. Para isso, têm–se as contribuições de Torres em “Evolução da admi-
nistração pública brasileira”(2004).

Importante destacar que, nesse texto de Torres (2004), a sua análise
alerta para a existência simultânea de três modelos de administração públi-
ca presentes na evolução do aparelho estatal, nos níveis federal, estadual e
municipal. São eles: administração patrimonialista, burocrático weberiano e
o gerencial. Também alerta que cada nível da administração pública, a sua
maneira, tem as suas dificuldades e seus estágios de profissionalização, de
modernização e da implantação do governo eletrônico. 

O autor, devido a estas diferenças, prioriza suas análises no âmbito
federal,  pois,  para  Torres,  a  União  promoveu,  nas  últimas décadas,  um
maior investimento tanto em recursos humanos quanto na infraestrutura
administrativa e governo eletrônico.

Torres (2004) situa a primeira reforma do Estado na era Vargas,
dando “o início de um novo pacto social” (p.146), pois no processo de mo-
dernização em andamento, incorpora representantes da classe trabalhado-
ra, representantes dos profissionais liberais e empresariais,  além da bur-
guesia que despontava na época. O modelo proposto foi o burocrático, sus-
tentado nos “princípios do mérito, da centralização, da separação entre o
público e o privado, da hierarquia, impessoalidade […]” (TORRES, 2004,
p.147). 

Nessa época,  criou–se o DASP25,  que teve como objetivo formar,
treinar e qualificar servidores para a administração pública dentro da racio-
nalidade técnica. Na esteira de reformas da época Vargas, o autor aponta
para a criação de agências estatais descentralizadas, conhecidas, hoje, como
administração indireta26. 

25Departamento Administrativo do Serviço Público,  instituido em 1938 e extinto em 1986,
conforme Torres (2004).
26Atualmente têm–se Autarquia, Fundação, Empresa pública, Sociedade de economia mista;
“em comum elas têm como: criação por lei específica, personalidade jurídica, e patrimônios
próprios.“ (TORRES, 2004, p.155).



153

Na trajetória de evolução da administração pública, Torres aponta
para uma outra reforma do Estado no período militar, mediante o Decreto–
Lei de 1967. Essa normativa legal, inspirada na iniciativa privada, incorpora
princípios gerenciais à administração pública, ou seja, planejamento, coor-
denação, descentralização, delegação de competências e controle. 

Nesse viés, principalmente em relação à descentralização, ao bus-
car maior agilidade em suas ações, o governo militar investiu na adminis-
tração indireta em detrimento da direta, pois a indireta isentava a prática
de concurso público para a contratação. Torres, assim posiciona–se:

O governo militar aparelhava e atendia às necessidades das unidades
descentralizadas, a administração direta, responsável pelas políticas
públicas mais fundamentais na área social, era sucateada, desmotiva-
da, mal remunerada e desaparelhada, deixando boa parte da popula-
ção brasileira  sem uma ação estatal  minimamente  razoável.  (2004,
p.157).

Na análise de Torres, as duas reformas acima, uma burocrática e a
outra gerencial, trazem dois elementos em comum: ocorreram em regimes
de ditadura, civil e militar, respectivamente, e a presença do caráter patri-
monialista nas relações administrativas. 

O autor também aponta os problemas que a administração indireta
trouxe ao aparelho administrativo do Estado, pois isso levou à desmobili-
zação e à desprofissionalização do servidor público federal.

Há de se destacar um elemento, interessante, que Torres apresenta
com a criação do Ministério da Desburocratização, em 1979. Nesse período,
o autor aponta as contribuições das ideias de Hélio Beltrão, à frente deste
ministério entre os anos de 1979 a 1983, as quais serão, em 1995, melhor de-
senvolvidas pelo MARE, na reforma do Estado. 

Afirma Torres, “as ideias […] foram inovadoras no sentido de res-
saltar que o contribuinte não é um súdito do Estado, mas um cliente com
direito a uma boa prestação de serviços públicos.”(2004, p.161). Esse ideá-
rio toma força na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC),
1995–2002, com as proposições de seu ministro Bresser Pereira, à frente do
MARE.

Torres alerta que no Brasil, apesar de as propostas de reorganiza-
ção da administração pública, para um perfil mais flexível, descentralizado,
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eficiente e eficaz se darem no cerne das mudanças internacionais27, tais mu-
danças já vinham, de certa forma, sendo implementadas. 

A novidade do processo estava tanto por parte da agenda interna-
cional quanto por uma parcela da população que constrangiam o Estado
para uma gestão mais eficiente em sua administração. Afirma Torres:

Nova é a força com que estas discussões entraram na agenda interna-
cional […] diante da crise fiscal e do aumento da pressão cidadã por
uma ação estatal mais eficiente e efetiva, tornou–se necessária uma
política  de  modernização  e  adequação  da  administração  pública.
Nova também é a reunião de todos os processos e técnicas sob uma
única denominação teórica e conjunto de ideias, passando a falsa im-
pressão de que se tratava de algo absolutamente inovador e recente.
(2004, p.174).

Mesmo que em 1999, o MARE tenha sido extinto e a reforma não
tenha sido concluída como esperava o ministro Bresser Pereira, compreen-
de–se que conhecer as suas proposições são importantes, uma vez que o
seu ideário de gestão proposto está presente na administração pública atual
e afeta o trabalho docente, tanto para um melhor desempenho quanto para
um maior controle e intensificação de seu trabalho.

No documento que apresenta o Plano Diretor da Reforma do Apa-
relho do Estado, o presidente em exercício, FHC, na sua apresentação enfa-
tiza a importância do Estado e da sua reforma. Segundo sua posição, o de-
safio está em “articular um novo modelo de desenvolvimento […] é o forta-
lecimento do Estado para que sejam eficazes sua ação reguladora, no qua-
dro de uma economia de mercado, bem como os serviços básicos que pres-
ta e as políticas de cunho social que precisa implementar.” (BRASIL, 1995,
p.6). 

Para isso, entende que a cidadania corresponde à possibilidade do
“cliente privilegiado” usufruir dos serviços prestados pelo Estado sob uma
administração gerencial voltada para o controle de resultados, empenhada
na qualidade e produtividade do servidor público.

Bresser Pereira (1997), por sua vez, esclarece que reformar o Estado
significa definir o seu papel e redistribuir entre os setores, privado e públi-
co não–estatal, as demais atividades e competências, divididas em ativida-
des principais e atividades auxiliares. 

27Sob a influência de organismos internacionais e países como Estados Unidos e a Inglaterra,
respectivamente Ronald Reagan (1980) e Margareth Thatcher (1979) (TORRES, 2004).



155

Sua percepção quanto ao que seria o papel do Estado, não foge do
que anteriormente já se apresentava, ou seja, garantir a propriedade e os
contratos, porém acrescenta o papel do Estado em termos econômicos, ou
seja, “é a organização burocrática que, através de transferências, comple-
menta o mercado na coordenação da economia: enquanto o mercado opera
através da troca de equivalentes, o Estado o faz através de transferências fi-
nanciadas pelos impostos.” (BRESSER PEREIRA, 1997, p.22).

Bresser Pereira esclarece quais seriam então as áreas de atuação de
cada setor. Ao Estado caberia suas atividades principais28, os serviços soci-
ais e científicos do Estado29, somente aqueles que exigissem grande financi-
amento estariam a cargo do Estado, as demais atividades, devido ao teor
competitivo “podem ser controladas não apenas através da administração
pública gerencial, mas também e principalmente através do controle social
e da constituição de quase–mercados” (1997, p. 25). Nesse caso, esses seto-
res, em vez de privatizados, teriam uma transferência de responsabilidades
para o setor público não–estatal30. 

Por fim, caberia ao setor privado a responsabilidade das atividades
de produção de bens e serviços para o mercado, aberta, à exceção aos mo-
nopólios naturais que necessitariam de agências reguladoras autônomas.

Porém, para que as atividades principais fossem realizadas, princi-
palmente no setor público, Bresser Pereira considerou que as atividades de
apoio e serviços auxiliares31 ficariam não mais sob a responsabilidade do
Estado, mas seriam terceirizados. 

Desta forma, o ministro compreendeu que na reforma do Estado,
sustentada no processo de privatização, publicização e terceirização, a prio-
ridade passaria a ser um enxugamento do quadro de recursos humanos, de
forma a fortalecer  o  Estado social  em detrimento de um Estado liberal.
Como se pode ler:

28Ações de legislar, regular, julgar, policiar, fiscalizar, definir políticas, fomentar (BRESSER
PEREIRA,1997, p. 29), promover o desenvolvimento econômico e social (idem, p.22).
29Entende que não é função exclusiva do Estado manter “as escolas,  as universidades,  os
centros  de  pesquisa  científica  e  tecnológica,  as  creches,  os  ambulatórios,  os  hospitais,
entidades de assistência aos carentes, museus, as emissoras de rádio e televisão educativa ou
cultural[…]” (BRESSER PEREIRA,1997, p.25).
30Bresser  Pereira  esclarece  que  público  não–estatal  “são  entidades  sem  fins  lucrativos,
organizações não governamentais e organizações voluntárias.” (1997, p.26). O autor defende a
participação de tais entidades apontando a sua proliferação e a possibilidade de mecanismos
mais eficazes de controle social.
31Limpeza, coperagem, transpores, vigilância, serviços de processamento de dados, etc.
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Para medirmos o tamanho do Estado em relação ao país […]a melhor
forma não é saber qual é a proporção de funcionários em relação ao
total de mão de obra ativa, mas qual a participação da despesa do Es-
tado em relação ao Produto Interno Bruto. No Estado Social a segun-
da taxa (despesa/PIB) deverá ser maior do que a primeira(Servidores
Estatutários/Mão–de–obra  Ativa),  mesmo  que  o  salário  médio  dos
servidores públicos seja maior que a média nacional de salários. […]
o (Estado) Social–Liberal […] continuará a ser um forte promotor ou
subsidiador das atividades sociais e científicas, com a diferença que a
sua execução no Estado […] caberá principalmente a entidades públi-
cas não–estatais. (BRESSER PEREIRA, 1997, p.30–31). 

Tal perspectiva reorientou a gestão da administração do Estado, a
fim de possibilitar a sua governança32. Para tal, além de delegar competên-
cias aos demais setores da sociedade, o Estado passou a implantar uma cul-
tura gerencial, cujas ações estavam pautadas no controle dos resultados, na
competição administrativa, na avaliação de desempenho, seja ela individu-
al ou institucional.

Para  a  promoção  das  reformas,  o  documento  do  Plano  Diretor
apontava para a sua implementação nos orgãos que dispunham de uma
maior flexibilidade funcional, ou seja, agências autônomas “voltadas para
resultados, dotadas de flexibilidade administrativa e ampla autonomia de
gestão.”(BRASIL, 1995, p. 55). São as autarquias e fundações que desenvol-
vem atividades exclusivas para o Estado. Torres (2004) as caracteriza como
sendo executivas (Inmetro, por exemplo) e reguladoras33 (Anatel, Anvisa e
Ancine, por exemplo).

As bases para acompanhar o grau de eficiência e eficácia do proces-
so de reforma estavam calcadas no processo de uma avaliação sistemática a
partir da construção de indicadores de desempenho, que permitam mensu-
rar os graus de consecução dos objetivos pretendidos e no desenvolvimen-
to  do Programa da  Qualidade  e  Participação na Administração  Pública.
Esse último foi readequado, posteriormente, para o Programa de Gestão
Pública Empreendedora, desenvolvido pela Secretaria de Gestão (Seges).
(TORRES, 2004).

32Possibilita  a  atuação  do  governo  de  forma  efetiva,  eficiente  e  flexível  voltada  para  o
atendimento do cidadão cliente em detrimento de uma adminstração burocrática, rigida e
ineficiente (BRASIL, 1995).
33Para  Torres  “as  agências  reguladoras  se  subvidem  naquelas  que  atuam  nos  setores
monopolizados recentemente privatizados […] as que fazem a regulação de serviços sociais
importantes […] as agências de fomento.” (2004, p.184).
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Importante destacar, nesse contexto das reformas, o papel das Or-
ganizações Socias34, representadas pelas Oscips, organizações civis, mas de
interesse público, pois são elas o foco para “aliviar” o Estado de sua res-
ponsabilidade social.  Merece destaque a criação e o desenvolvimento da
“Comunidade  Solidária35”  que,  dentre  outras  responsabilidades,  tomou
para sí o Programa Alfabetização Solidária, movimento e programa voltado
para atender à demanda de analfabetos adultos no Brasil36. Outro destaque
está para os institutos e centros, por exemplo, Centro de Estudos e Pesqui-
sas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), Instituto Ayrton
Senna,  Ação  Educativa,  que  representam  as  parcerias  público/privadas,
apontando para o conceito de Estado–Rede. 

Segundo  Torres,  Estado–Rede  significa  quando  “o  Estado  atua
como grande articulador, incentivador e coordenador de uma quase infini-
ta quantidade de instituições de interesse público.” (2004, p.189).

Atualmente, temos o Movimento Todos pela Educação37 que tem
como participantes diferentes setores da sociedade organizados, por exem-
plo, em fundações, como a Fundação Itaú Social, Fundação Victor Civita,
Fundação Bradesco, Fundação Lehmann. A atuação destas e demais organi-
zações, bem como da comunidade de modo geral, corresponde ao primeiro
artigo do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, onde se lê:
“é a conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, atuando em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em
proveito da melhoria da qualidade da educação básica.” (BRASIL, 2007, ar-
tigo 1º, capítulo I). 

Pode–se  perceber  que  tanto  no  governo  de  Fernando  Henrique
Cardoso quanto no governo Lula da Silva, a publicização de serviços soci-

34Torres (2004) informa que as organizações criadas pela Lei 9.637/1998, tiveram dificuldades
tanto  na  criação  quanto  na  sua  implementação,  devido  a  lentidão  no  processo,  elas  se
situavam principalmente na área de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia.
35Organização que teve a primeira–dama, Ruth Cardoso, como presidente, e a participação
intensa de empresários de vários setores. Alias, nesse momento o empresariado toma para sí a
responsabilidade de melhorar a educação, elaborando documentos e cartilhas, por exemplo,
Ensino Fundamental e Competividade Empresarial: uma proposta para a ação do governo do
Instituto Herbeth Levy. (RAIMANN, 2012).
36Em trabalhos anteriores essa temática foi aprofundada (RAIMANN, 2002, 2004 e 2012).
37Prevê a participação da União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito
Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações
de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da
educação básica. (BRASIL, 2007).
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ais tem sido uma constante. Esta característica tanto de publicização quanto
da atuação das agências autônomas tem relação direta com a perspectiva
gerencial de administração que se fortalece mediante o governo eletrônico. 

Seguindo com as contribuições de Torres (2004), o governo eletrôni-
co é, para o autor, o que, dentre as reformas propostas, surtiu o maior efeito
na sua implementação e está em pleno desenvolvimento. 

Sua  implantação  permitiu  e  permite  uma  maior  produtividade,
possibilitando a transparência e o controle social por meio das tecnologias
de  informação.  Para  viabilizar  o  governo  eletrônico,  os  setores  que
compõem o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão são funda-
mentais, como o Serpro e a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informa-
ção. Como exemplos têm–se, “o Siape (processamento da folha de pessoal),
Sisg (controle de compras, contratos e serviços gerais) e Siafi (realização da
execução orçamentária e financeira).” (TORRES, 2004, p.191).

Entende–se que o Estado brasileiro tem tanto a feição de Estado So-
cial quanto de Estado–Rede. Seus programas e ações, que podem ser acom-
panhados nos relatórios de avaliação plurianuais, permitem verificar sua
atuação junto às demandas sociais,  mesmo que, efetivamente na prática,
existam lacunas e nem todas elas sejam atendidas. Por outro lado, o Estado
tem fomentado e apoiado as parcerias público/privadas, e isso faz muito
bem, passando para as organizações sociais a responsabilidade em promo-
ver o bem social. Vemos aí, o que Pochmann anteriormente já defendia para
o desenvolvimento sustentável e a inserção do país na economia do conheci-
mento.

Nesse viés, vem a questão da empregabilidade do professor na es-
trutura administrativa do Estado brasileiro, pois, se por um lado, a educa-
ção  tornou–se  um fator  importantíssimo para  a  qualificação da mão de
obra, levando o país cada vez mais a ser competitivo na economia do conheci-
mento, por outro, não há um reconhecimento, uma valorização efetiva, por
parte do Estado, pelos professores e pelo trabalho que realizam.

Isso se pode perceber claramente com a lei do piso salarial e a de-
núncia da CNTE (2011). O piso existe, mas não é cumprido por todos os es-
tados  brasileiros.  O  Governo  Federal,  por  sua  vez,  conforme a  nota  da
CNTE, rebaixa o índice de reajuste do piso. Dá–se com uma mão e tira–se
com a outra…
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Algumas Considerações

Ao se problematizar a concepção de Estado e seu papel, tentou–se
situar as diferentes feições do Estado, entre elas o Estado Social e o Estado–
Rede, considerando as proposições de Bresser Pereira na redefinição do pa-
pel do Estado e de suas competências, redistribuindo, ao mesmo tempo, en-
tre outros setores da sociedade as demais atividades e competências. 

 No entanto, é preciso ficar atento quanto às ações desenvolvidas
pelo fenômeno Estado e não se distanciar do que seja a sua essência, ou
seja, a essência do Estado está em proteger a propriedade privada, o Estado
é aliado do capital.

O Estado brasileiro, mais do que desenvolver programas sociais,
como  por  exemplo:  Bolsa  Família,  Programa  Universidade  para  Todos
(PROUNI), Cotas raciais, tem como política de governo ampliar sua feição
de Estado–Rede cujo foco é o desenvolvimento do espírito empreendedor,
seja do funcionalismo público38, seja para a população, de um modo geral.
Percebe–se isso mediante programas sociais voltados às mulheres (Secreta-
ria Especial de Políticas da Mulher da Presidência da República – SPM), in-
centivo às ações e programas do SEBRAE, para jovens, programas de em-
preendedorismo na universidade e nas escolas da rede pública, dentre ou-
tros.

A crítica que se faz ao empreendedorismo é a maneira como ele
tem sido alardeado e implementado aos quatro ventos. Tal movimento é
uma proposta liberal, uma adequação aos tempos de incerteza, flexibiliza-
ção do trabalho, uma forma de deslocar o foco do trabalho decorrente dos
problemas do capital para questões individuais. (RAIMANN; LIMA, 2012).

A publicização de serviços  sociais  e  científicos caracterizada nas
parceiras público/privado, tem levado às escolas a ingerência do empresari-
ado,  da  comunidade  nos  assuntos  educacionais,  por  exemplo,  Projeto
Aprender do Instituto Ayrton Senna, Amigos da Escola e Programa Mais
Educação, fortalecendo, assim, o PDE e o Plano de Metas Compromisso To-
dos pela Educação, como se pode ler:

O PDE aponta com a nova versão do Programa Brasil Alfabetizado
[…] As salas de alfabetização, a cada formatura, devem ser transfor-
madas em salas de educação continuada de jovens e adultos […], o
que não significa prescindir da sociedade civil organizada, que pode

38Conforme proposta para a valorização do servidor para a cidadania (BRASIL, 1995).
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desempenhar importante papel na mobilização da comunidade e na
formação especializada dos alfabetizadores, concretizando as dimen-
sões da transparência e da mobilização social, fundamentais ao PDE.
(HADDAD, 2008, p.21).

Por outro lado, o modelo de gestão proposto pelo MARE, para o
funcionalismo público pautado na avaliação do desempenho, na busca e
controle dos resultados, na competição administrativa, continua presente
atualmente em todos os níveis, por exemplo, com a bonificação para os pro-
fessores que conseguem os melhores resultados no rendimento de seus alu-
nos. 

Diante do exposto, ao longo do texto, o trabalho do professor sob o
gerencialismo,  pautado  na  eficácia  e  na  eficiência  do  processo  de
ensino/aprendizagem, sob a roupagem da qualidade da educação, tem le-
vado a alguns dilemas.

O primeiro,  é  o  Indice  de  Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) que, respaldado pelo Plano de Metas compromisso Todos pela Edu-
cação, dá à comunidade o poder de controlar o rendimento escolar do alu-
no, o desempenho da escola e a performance do professor, levando a inter-
venção da comunidade para dentro da sala de aula e da escola. Retira, des-
ta forma, do professor sua autonomia, uma vez que a avaliação efetiva de
seu trabalho fica por conta de avaliações externas, provas estandartizadas. 

A Prova Brasil, ao quantificar a qualidade da educação básica, ava-
liando o desempenho do aluno, tem levado professores e gestores das esco-
las de ensino fundamental a trabalharem intensamente o currículo de uma
forma reducionista. Ou seja, reduz–se o currículo ao ensino da língua ma-
terna e da Matemática, objetivando cumprir as metas presentes nas compe-
tências  das  áreas  da Língua Portuguesa e de Matemática,  para alcançar
bons resultados, que, por sua vez, implicam em ganhos financeiros para a
escola. 

Com isso, altera–se o próprio currículo, condicionando–o às pro-
vas, estuda–se para a prova externa. Mais uma vez aí, retira–se do profes-
sor a sua autonomia no controle do processo e no resultado de seu traba-
lho.

Tal perspectiva é apontada na pesquisa de Gatti, Barretto e André,

O Ideb coloca […] um desafio às redes, que é a obrigação de se empe-
nharem para que todos, indiscriminadamente, aprendam aquilo que
a prova mede.  Estabelece também metas de rendimento e estipula
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prazo, até 2021, para que os estudantes das escolas brasileiras atinjam
os padrões de desempenho apresentados pelos sistemas escolares dos
países desenvolvidos, referenciando–se nos resultados do Programa
Internacional de Avaliação da Aprendizagem (PISA) […] Se, por um
lado, o discurso pedagógico focalizava a avaliação do ponto de vista
dos processos de ensino–aprendizagem; por outro lado, o modelo de
gestão das políticas de currículo centrado nos resultados não se mos-
tra particularmente preocupado com os processos. Em princípio, as
redes e as escolas podem escolher o caminho que quiserem, mas têm
de chegar aos resultados esperados.  A tradicional autonomia do(a)
professor(a) para manejar o currículo estaria garantida dessa forma,
não fosse a enorme pressão do sistema educacional para o cumpri-
mento das metas e o alcance dos resultados. (2011, p.40–41).

O trabalho docente é um campo de disputa, de contradições, estan-
do em jogo o profissionalismo do professor, seu status de profissional, seu
reconhecimento enquanto classe.

A autonomia do trabalho docente é uma das questões chaves para
a possibilidade de o professor desenvolver suas potencialidades criativas
por meio de seu trabalho. No entanto, sob o modo de produção capitalista,
ao invés da autonomia, o que se tem é o controle do seu trabalho, que ex-
propria cada vez mais dele, enquanto trabalhador, o significado de seu tra-
balho, essa é a lógica.

Uma das feições do trabalho docente desvela a visão empreendedo-
ra que cada indivíduo, cada professor, deve desenvolver na economia do co-
nhecimento, tão propalada pela mídia.

Para se tornar empregável, o professor deve investir no seu currícu-
lo, na sua formação; deve desenvolver um novo perfil menos politizado,
mas um expert, preocupado com as suas conquistas, como aponta Shiroma
(2003). O professor passa do trabalho coletivo para o trabalho individuali-
zado, da autonomia para a heteronomia; não se reconhece, pois, enquanto
trabalhador, enquanto classe explorada.
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Os Assentamentos Rurais Na
Reforma Agrária E Seu Papel Na

Qualificação, Formação E
Educação Dos Assentados.

Marcos Cassin1

Mírian Helena Goldschmidt2

Introdução

Este texto tem o intuito de contribuir para um maior entendimento
da questão agrária no Brasil, a partir de um determinado referencial teóri-
co, Lênin, com suas contribuições, resultado de seus embates teóricos e po-
líticos interno e externo ao movimento marxista no final do século XIX e
início do XX na Rússia. E, ainda, uma análise rigorosa do desenvolvimento
do capitalismo na Rússia e de seus desdobramentos na organização das no-
vas formas de produção na agricultura e na indústria, que busca compreen-
der as transformações do modo de produção anterior e o surgimento de no-
vas relações de produção e suas contradições típicas do capitalismo, como
também, o aparecimento das classes sociais fundamentais desse modo de
produção no campo e na cidade, o operariado agrícola e industrial e a bur-
guesia também desses setores da produção.

Esse referencial teórico nos permite compreender a Reforma Agrária
no Brasil, de caráter burguês, que se realiza e se consolida no bojo da Revo-
lução Burguesa no Brasil. Para isso, apontaremos duas teses: a primeira de
Décio Saes, em que a libertação dos escravos em 1888, a proclamação da re-
pública em 1889 e a primeira constituição republicana de 1891 vão dar su-
porte jurídico/político para o estabelecimento das relações capitalistas de
produção e a segunda de que o regime civil/militar de 1964–1985 consoli-

1Professor  do  Departamento  de  Educação,  Informação  e  Comunicação  da  Faculdade  de
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto
2Supervisora de Ensino da SEESP e Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de
São Carlos
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dou a Revolução Burguesa no Brasil, tese defendida por alguns pesquisa-
dores,

Também nos propomos aqui a apresentar algumas notas iniciais so-
bre os assentamentos rurais enquanto elementos de negação do caráter e do
tipo de Reforma Agrária realizada no Brasil e, ao mesmo tempo, como esse
fenômeno na nova estrutura fundiária se constitui, ou pode se constituir,
em espaços de formação política, de qualificação técnica e de educação es-
colar que contribua na potencialização das lutas por uma Reforma Agrária
com outro caráter e de outro tipo, que vai se realizando e consolidando no
bojo da Revolução Socialista.

Lênin e a Questão Agrária3

Dentre ao grande número de contribuições de Lênin, resultado de
seus embates teóricos e políticos interno e externo ao movimento marxista
no final do século XIX e início do XX na Rússia, também podem nos ajudar
no estudo e na análise da Questão e da Reforma Agrária no Brasil. 

Para atender os objetivos deste nosso texto, destacamos quatro de
seus escritos: 1– “A que herança renunciamos ?”, escrito em 1897; 2– “O de-
senvolvimento do capitalismo na Rússia”, escrito em 1899; 3– “O Programa
Agrário da Social Democracia na Primeira Revolução Russa de 1905−1907”,
escrito por Lênin no final de 1907 e 4– “Capitalismo e agricultura nos Esta-
dos Unidos da América”, escrito em 1915 e publicado em 1917. A partir
destes textos acreditamos ter referências para uma análise da Questão e da
Reforma Agrária no Brasil na perspectiva leninista. 

No  primeiro  texto,  “A  que  herança  renunciamos?”,  Lênin  trava
grande embate político e ideológico com a corrente revolucionária pequeno
burguesa formada nas décadas de 60 e 70 do século XIX, na Rússia, identifi-
cada como “populistas”, que teve grande influência nas lutas pelo fim do
regime autocrático do país e pela distribuição das terras dos latifundiários
aos camponeses. No texto, o autor aponta os traços que caracterizam o po-
pulismo na Rússia de seu tempo:

3Apesar da brevidade destas poucas notas sobre o referencial teórico leninista sobre a Questão
Agrária,  entendemos serem necessárias  para  a  compreensão  de  nossas  provocações.  Estas
notas são uma síntese do texto “Algumas referências teóricas de Lênin e a Questão Agrária no
Brasil” a ser publicado.



169

Por  populismo  entendemos  um  sistema  de  concepções,  que  com-
preende os três traços seguintes: 1)  Considerar o capitalismo na Rússia
como uma decadência, uma regressão […] 2) Considerar original o regime
económico russo em geral e o camponês com a sua comunidade, artel, etc.,
em particular.  Não se considera necessário aplicar às relações econó-
micas russas os conceitos elaborados pela ciência moderna sobre as
diferentes classes sociais e os seus conflitos. O campesinato da comu-
nidade é considerado como algo superior e melhor em comparação
com o capitalismo; […] 3) Ignorar as relações entre a “intelectualidade” e
as instituições jurídico–políticas do país, por um lado, e os interesses materi-
ais de determinadas classes sociais, por outro . […] (grifos do autor) (Leni-
ne, 1982a, p.63). 

O movimento  que se contrapunha aos populistas  era a  corrente
identificada como “herança” de concepção iluminista que defendia a refor-
ma de 1861 e a aceleração das relações capitalistas na Rússia e, que esta, co-
locaria  o  país  num processo  de  desenvolvimento  e  sua  ocidentalização.
Lênin, ao se referir  à “herança” se utiliza de um de seus representantes
para afirmar:

Skáldine considera a reforma sem qualquer ilusão, sem nenhuma es-
pécie de idealização, vê nela um acordo entre duas partes – os latifun-
diários e os camponeses – que, até então, tinham usufruído a terra em
comum em determinadas condições e que agora se dividiram, modi-
ficando–se com essa divisão a posição jurídica de ambas as partes. Os
interesses das partes foram o factor determinante da forma dessa di-
visão e da extensão que cada uma delas recebeu. Esses interesses de-
terminavam as aspirações de cada uma das partes, mas a possibilida-
de de uma delas participar directamente na própria reforma e na so-
lução prática dos diversos problemas da sua realização foi, entre ou-
tras coisas, o que determinou o seu predomínio (Lenine, 1982a, p.49). 

Com  relação  ao  embate  das  correntes  “populista”  e  “herança”,
Lênin considera que os primeiros acertam na identificação dos problemas
do capitalismo na Rússia, mas que seus limites estão na falta de aponta-
mentos de soluções satisfatórias, alegando que esta corrente,

[…] em consequência do seu ponto de vista pequeno–burguês e da
sua crítica sentimental do capitalismo, que numa série de importantes
questões da vida social ficou atrás em comparação com os “iluminis-
tas”. A associação do populismo com a herança e com as tradições
dos nossos iluministas mostrou–se no fim de contas um facto negati-
vo: os novos problemas que o desenvolvimento da Rússia posterior à
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reforma colocou ao pensamento social russo não foram solucionados
pelo populismo, que se limitou a lamentações sentimentais e reaccio-
nárias a seu respeito, e obscureceu com o seu romantismo os velhos
problemas, que já tinham sido levantados pelos iluministas, e retar-
dou a sua completa solução (grifos do autor) (Lenine, 1982a, p.71). 

Quanto aos iluministas, estes tiveram o mérito de mostrar as novas
contradições, resultado do desenvolvimento capitalista na Rússia, mas sem
perceber  o  aprofundamento  das  desigualdades,  fruto  desse  desenvolvi-
mento. 

Lênin, nesse texto, se refere a uma terceira corrente de pensamento
neste período, identificada como os “discípulos”, que buscam superar as
concepções “populistas” e da “herança”, afirmando que esta “confia no ac-
tual desenvolvimento social, pois vê a garantia de um futuro melhor unica-
mente  no  pleno  desenvolvimento  destas  contradições  (Lenine,  1982a,
p.71)”. 

Quanto ao segundo texto, “O desenvolvimento do capitalismo na
Rússia”, faz uma análise rigorosa do desenvolvimento do capitalismo na
Rússia e de seus desdobramentos na organização das novas formas de pro-
dução  na  agricultura  e  na  indústria,  estudo  que  busca  compreender  as
transformações do modo de produção anterior e o surgimento de novas re-
lações de produção e suas contradições típicas do capitalismo, como tam-
bém, o aparecimento das classes sociais fundamentais desse modo de pro-
dução no campo e na cidade, o operariado agrícola e industrial e a burgue-
sia também desses setores da produção.

Importante destacar que nesse texto já aparece a afirmação do de-
senvolvimento capitalista no campo com aumento da intensidade da explo-
ração da terra, da produção, do uso dos meios de produção, de insumos e
do uso do trabalho assalariado. Lênin, também estuda, analisa e compreen-
de que esse desenvolvimento traz profundas transformações nas classes e
frações de classe no campo, em seu prefácio escrito em 1907 para a segunda
edição desta obra afirma:

A revolução está trazendo cada vez mais à luz a dualidade do campe-
sinato, evidente quer do ponto de vista da sua situação, quer do pon-
to de vista do seu papel. De um lado, os imensos remanescentes da
economia baseada na corveia e toda sorte de resíduos da servidão di-
ante de uma pauperização inédita e da ruína dos camponeses pobres
explicam plenamente as raízes profundas do movimento revolucio-
nário camponês, do espírito revolucionário do campesinato enquanto
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massa. De outro, a estrutura internamente contraditória de classe des-
sa massa, seu caráter pequeno–burguês, o antagonismo interno entre
as tendências proprietárias e proletárias manifestaram–se claramente
no processo revolucionário, na natureza dos diferentes partidos e nas
numerosas correntes políticas e ideológicas. As vacilações do peque-
no proprietário arruinado, vacilando entre a burguesia contra–revo-
lucionária e o proletariado revolucionário, são tão inevitáveis como
este outro fenômeno que se observa em toda a sociedade capitalista:
uma  insignificante  minoria  de  pequenos  produtores  se  enriquece,
“sobe na vida” e se aburguesa, enquanto a imensa maioria se arruína
completamente, transformando–se em trabalhadores assalariados ou
paupérrimos ou vivem eternamente no limite da condição proletária
(Lênin, 1982, p.9–10)

No texto “O Programa Agrário da Social Democracia na Primeira
Revolução Russa de 1905−1907”, escrito no final de 1907, Lênin identifica os
aliados e os inimigos da Revolução e aponta para as propostas do POSDR
para a reforma agrária, mesmo que essa seja de caráter burguês. Sem ilu-
sões e consciente dos limites da revolução burguesa e que o desenvolvi-
mento agrário que se realiza no processo da revolução tem apenas um ca-
minho, mas duas formas diferentes de desenvolvimento: 

[…] as formas desse desenvolvimento podem ser duas. Os restos do
feudalismo podem desaparecer, quer mediante a transformação dos
domínios dos latifundiários quer mediante a destruição dos latifún-
dios feudais, isto é, por meio da reforma ou por meio da revolução. O
desenvolvimento burguês pode verificar–se tendo à frente as grandes
propriedades dos latifundiários, que paulatinamente se tornarão cada
vez mais burguesa, que paulatinamente substituirão os métodos feu-
dais de exploração pelos métodos burgueses; e pode verificar–se tam-
bém, tendo à frente as pequenas explorações camponesas, que, por
via revolucionária,  extirparão do organismo social a “excrescência”
dos  latifúndios  feudais  e,  sem  eles,  desenvolver–se–ão  livremente
pelo caminho da agricultura capitalista dos granjeiros.
A estes dois caminhos do desenvolvimento burguês, objetivamente
possíveis, chamaríamos de caminho tipicamente prussiano e caminho
do tipo norte–americano (Lênin, 2002, p.28–29).  

Ao indicar as duas formas possíveis do desenvolvimento agrário
na Revolução Burguesa, Lênin assevera que a posição dos sociais–democra-
tas frente à Revolução Russa (burguesa) deveria ser em defesa da forma
norte–americana por ser mais democrática, apesar de seu caráter burguês.
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Na discussão da participação dos sociais–democratas na Revolução, tam-
bém defende a estatização das terras,  sendo esta proposta importante à
própria burguesia que não precisaria dispor de capital para a compra de
terras, direcionando todo seu capital para a produção.

O último texto, “Capitalismo e agricultura nos Estados Unidos da
América”, escrito em 1915 e publicado em 1917, se utiliza dos dados “extra-
ídos das estatísticas oficiais dos Estados Unidos da América do Norte; tra-
ta–se, em primeiro lugar, dos tornos cinco do 12º e 13º recenseamentos de
1900 e 1910; e, em segundo lugar, do RESUMO Estatístico (Statistical Abs-
tract aí Uniteds States) de 1911 (Lênin, 1980, p.14)”. 

Na  análise  da  questão  agrária  nos  Estados  Unidos  da  América,
Lênin identifica três grandes espaços no território norte–americano, o oeste
em processo de colonização, o norte industrial e o antigo sul  escravista.
Partindo da análise da Reforma Agrária burguesa, como intensificação de
inversão de capital em máquinas, insumos etc. e na utilização da força de
trabalho assalariada, o processo de reforma nos EUA, diferentemente da
Rússia, resultou em uma política fundiária de intensificação das relações
capitalistas  em pequenas e médias  propriedades e  do  desmembramento
dos antigos latifúndios escravistas do sul.

Nesse texto, faz–se necessário destacar a distinção que o autor faz
entre pequena produção e grande produção e sua relação com a dimensão
das propriedades. 

Quando se  fala  da  pequena  agricultura,  pensa–se  sempre naquela
que não repousa no trabalho assalariado. Ora, a passagem à explora-
ção de trabalhadores assalariados está condicionada não apenas pela
extensão da unidade agrícola, conservando–se a sua antiga base téc-
nica (o que só ocorre numa economia extensiva, primitiva), mas tam-
bém pelo aperfeiçoamento e modernização da técnica, pela aplicação
numa mesma superfície de terreno de um capital suplementar sob a
forma, por – exemplo, de novas máquinas ou de adubos artificiais, ou
aumento e melhoria do gado, etc.
O agrupamento segundo o valor dos produtos da farm reúne as ex-
plorações que se caracterizam, realmente, por um volume idêntico de
produção, independentemente da quantidade de terra que possuam.
Uma exploração  altamente  intensiva  numa pequena  parcela  entra,
neste caso, no mesmo grupo que uma exploração relativamente ex-
tensiva de uma grande superfície; e estas duas explorações serão de
fato grandes, tanto pelo volume da produção, quanto pelo nível de
emprego do trabalho assalariado (Lênin, 1980, p.45).
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Sobre outra importante referência a respeito da produção e das di-
mensões das propriedades nos EUA, Lênin afirma que nesse país as rela-
ções capitalistas de produção no campo se deram com uma diminuição das
unidades produtivas. 

A eliminação da pequena produção pela grande consiste na elimina-
ção das farms “maiores” quanto à superfície, mas menos produtivas,
menos intensivas e menos capitalistas, pelas farms “menores” quanto
à superfície, mas mais produtivas, mais intensivas e mais capitalistas
(Lênin, 1980, p.49).

Ainda é necessário destacar a análise que Lênin faz das Revoluções
Burguesas na Rússia e nos Estados Unidos da América e como essas enca-
minharam  seus  processos  de  Reforma  Agrária  de  formas  distintas,  que
identifica como tipo prussiana,  na experiência  russa  e  como tipo  norte–
americana, nos Estados Unidos da América. 

Revolução  Burguesa  e  a  Reforma  Agrária  no
Brasil

Tomando o assentamento rural como resultado das conquistas das
lutas dos movimentos sociais que impuseram uma derrota ao projeto de
Reforma Agrária no Brasil, e para entendermos essa afirmação é necessária
uma breve análise da Revolução Burguesa e sua consolidação no Brasil.
Para isso, apontaremos duas teses: a primeira de Décio Saes, em seu livro
“A Formação do Estado Burguês no Brasil (1888–1891)”, a libertação dos es-
cravos em 1888, a proclamação da república e a primeira constituição repu-
blicana de 1891 vão dar suporte jurídico/político para o estabelecimento
das relações capitalistas de produção, que para o autor significou a Revolu-
ção (política) Burguesa no Brasil. A segunda, afirma que o regime civil/mili-
tar de 1964–1985 consolidou a Revolução Burguesa no Brasil, tese defendi-
da por alguns pesquisadores, como Marcos Del Roio em artigo na Revista
“Novos Temas”, onde segundo o autor, no regime civil/militar “… a revo-
lução burguesa se concluía no Brasil, no sentido de ser já o país plenamente
capitalista, industrializado, urbanizado, com classes sociais definidas, com
os resquícios pré–capitalista subsumidos à dinâmica do capital” (Del Roio,
2012, p.235). 

A formação do estado burguês brasileiro a partir desse tripé jurídico
não significou a imediata transformação das relações de produção, isso foi
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se constituindo num processo de urbanização, na produção de bens de con-
sumo, de máquinas e da instalação da indústria de base num processo con-
traditório de avanços e recuos, como também nessas primeiras décadas, foi
criando uma massa de trabalhadores assalariados que, consequentemente,
com suas experiências no confronto com o capital, foi se organizando e acu-
mulando derrotas e vitórias. 

O que estamos afirmando é a antecipação da Revolução Política em
relação  às  Revoluções Econômica e Social,  tese  defendida por  Armando
Boito Jr em seu livro “Estado, Política e Classes Sociais”, ao se referir à tran-
sição do feudalismo ao capitalismo, o autor afirma:

[…] proporemos que a transição se inicia pelo desajuste entre, de um
lado, a estrutura jurídico–política do Estado que ‘avançou’ como re-
sultado de uma revolução e de outro lado a estrutura da economia
que ficou ‘para trás’, presa ao modo de produção anterior (Boito Jr,
2007, p.55).

Nesse  sentido,  podemos afirmar  que a  Revolução Burguesa é  um
processo que se inicia com a tomada do poder de Estado e se estende no
campo econômico e social de forma a consolidar as relações capitalistas e
subordinar as outras relações em todas as esferas da sociedade.

Quanto ao desenvolvimento do capitalismo no campo, esse se deu
de forma atrasada em relação ao das cidades. Assim, nos parece importante
destacar dois fatores: o primeiro é a manutenção da economia agroexporta-
dora sustentada pelo latifúndio e pelo trabalho não assalariado; segundo, o
desenvolvimento da “agricultura atrasa–se em relação à indústria: este é
um fenômeno comum a todos os países capitalistas e constitui uma das cri-
ses, e da alta do custo de vida (Lênin, 1980, p.59).” É indispensável destacar
a importância da agricultura no Brasil, mesmo depois da “Formação do Es-
tado burguês no Brasil”, tese defendida acima. Segundo Boris Fausto:

No curso das últimas décadas do século XIX até 1930, o Brasil conti-
nuou a ser um país predominantemente agrícola. Segundo o censo de
1920, dos 9,1 milhões de pessoas em atividade, 6,3 milhões (69,7%) se
dedicavam à agricultura, 1,2 milhão (13,8%) à indústria e 1,5 milhão
(16,5%) aos serviços. Devemos notar que “serviços” englobam ativi-
dades urbanas de baixa produtividade, como os serviços domésticos
remunerados e “bicos” de vários tipos. O dado mais revelador é o do
crescimento do número de pessoas na área industrial  […] (Fausto,
2006, p.281–282).
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Nesse texto não nos propomos a fazer a discussão das teses sobre a
Revolução Burguesa no que diz  respeito  às  defendidas por  Fausto e/ou
Saes, mas de nos apoiar enquanto referência. Aqui, tomamos como ponto
de partida a tese do prof. Saes, na formação do Estado Burguês no Brasil,
que nos permite levantar a hipótese que na última década do século XIX e
as três primeiras do século XX constituíram–se os germes do desenvolvi-
mento capitalista no campo de caráter “prussiano”, ou seja, mesmo depois
da Revolução Política Burguesa, a estrutura fundiária, quanto à extensão
das propriedades, se manteve em decorrência de uma política internacional
do comércio favorável a produtos tropicais e de matérias primas e interna-
mente à substituição do trabalho escravo pelo trabalhador imigrante (Prado
Jr, 2006). Portanto, mantendo a política econômica agroexportadora apesar
de uma nova organização do Estado e da substituição das relações de pro-
dução, mas permanecendo a força de trabalho não assalariada. Alberto Pas-
sos Guimarães ao se referir à estrutura agrária no século XX em seu livro
“Quatro Séculos de Latifúndio” afirma:

Apesar dos rudes golpes sofridos ao longo de sua existência de qua-
tro séculos, o sistema latifundiário brasileiro chegou aos nossos dias
com suficientes  poderes  para  manter  firmemente  em suas  mãos  o
controle de nossa economia agrária (Guimarães, 1989, p.201).

Nesse sentido, o que estamos defendendo nesse artigo é que o golpe
civil–militar de 1964 no Brasil consolida a Revolução Burguesa no Brasil
(Del Roio) e define a forma de desenvolvimento capitalista no campo de
tipo prussiano (Lênin),  dando contornos finais às disputas pela Reforma
Agrária, a partir de uma estrutura fundiária que consolida a concentração
de terras e o trabalho assalariado no campo, além de mudanças no padrão
técnico da produção.

A questão da Reforma Agrária no Brasil de hoje é buscar entender
que ela tem um caráter de classe. Quais são as opções dessa classe na reor-
ganização fundiária no país? Como são distribuídas as terras? Qual a capa-
cidade de infraestrutura de produção e comercialização? Ou seja, como se
consolidou as relações de produção capitalistas no campo?

Por conseguinte, a partir dessas referências e premissas, afirmamos
que a Reforma Agrária no Brasil tem caráter burguês, de que ela expressa
as relações burguesas no campo e que se firma com a consolidação da Re-
volução Burguesa nas relações capitalistas predominantes em todos os as-
pectos da vida social, econômica, política, ideológica e cultural do país.
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O que objetivamos também é levantar a tese que o processo de Refor-
ma Agrária é muito mais complexo que a distribuição de terras em peque-
nas propriedades. Estamos partindo das referências teóricas de Lênin em
que os princípios da Reforma Agrária de caráter burguês são as mudanças
das relações de produção no campo com o aparecimento, desenvolvimento
e a predominância do assalariamento dos trabalhadores, “o indicador es-
sencial do capitalismo na agricultura é o trabalho assalariado (Lênin, 1980,
p.63)”. Outros aspectos que, segundo o autor, indicam elementos da refor-
ma agrária burguesa é o aumento da intensidade da exploração da terra e a
produção e uso de meios de produção e de insumos. Portanto, ao analisar-
mos a Reforma Agrária no Brasil temos que buscar compreender esse pro-
cesso no conjunto das mudanças fundiárias no país, nas relações de produ-
ção como nas condições de produção e quais alterações ocorreram, ou não,
na distribuição das terras, na forma da força de trabalho, nas condições de
comercialização no mercado interno e externo do país.

A questão da reforma agrária também deve ser vista a partir dos in-
teresses de classe e das frações de classe, como também do Estado. Ainda
nos utilizando de Lênin para compreendermos a questão da Reforma Agrá-
ria burguesa no Brasil, o autor afirma que o caráter burguês da produção
não se limita à dimensão das propriedades e fazendo referências à reforma
agrária norte–americana, indica que nesse país as relações capitalistas de
produção no campo se deram com uma diminuição das unidades produti-
vas4.

Acreditamos que a partir dessas referências podemos entender o ca-
ráter de classe do artigo de Kátia Abreu, de 19 de janeiro de 2003, do jornal
A Folha de São Paulo, defendendo a agricultura familiar em detrimento
dos assentados rurais. A senadora afirma que apesar da área média dos as-
sentados  (77,5  hectares)  ser  maior  do  que  a  dos  agricultores  familiares
(18,4), “a produtividade dos assentados é pífia, muito abaixo da média na-
cional. Nem de longe se iguala à dos agricultores familiares. Alguma coisa
está errada e precisa ser mudada”. Parece–nos que o que está errado para a
autora, é que os assentamentos rurais são improdutivos e se mantém a par-
tir da tutela do Estado. Portanto, para Kátia Abreu, é preciso emancipar os
assentamentos rurais e deixar que o mercado defina quem tem capacidade
(capitalista) gerencial e produtiva, dessa forma conclui o texto afirmando o
que deve ser feito é “uma política coerente de reforma agrária [que] deveria

4Lênin, 1980, p.49, citação já apresentada acima nesse texto. 
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ter como objetivo a emancipação dos assentamentos, que se tornariam, as-
sim, [os assentados] cidadãos de pleno direito. Seriam convertidos em no-
vos agricultores familiares, cidadãos não tutelados e livres em suas deci-
sões”.

Esse discurso nos conduz para três conclusões: 1– A senadora Kátia
Abreu personifica os interesses do grande capital no campo. Interessante
observar que Abreu inicia seu artigo diferenciando latifúndio de moderna
empresa rural e que aquele faz parte do passado e que “A moderna empre-
sa agrícola é de alta produtividade, com uso intensivo de tecnologia, aplica-
ção do conhecimento na utilização da terra, respeito à natureza, observân-
cia de condições humanas de trabalho e respeito ao Estado de Direito”. Re-
tirando a demagogia sobre o respeito ao trabalho, ao meio ambiente e ao
Estado de Direito, uma vez que o capital não respeita nada que se oponha
ao seu lucro e ampliação do seu capital, a argumentação da classificação
das propriedades rurais da autora se aproxima muito da classificação do
Estatuto da Terra no que se refere às dimensões e produtividade das pro-
priedades.  2  –  Os  assentamentos  rurais  são  uma  distorção  da  Reforma
Agrária Burguesa do Brasil.  Se partimos da premissa de que a Reforma
Agrária se dá no bojo da Revolução Burguesa e que a Reforma Agrária tem
como objetivo transformar as relações de produção no campo em relações
capitalistas, independentemente das dimensões das propriedades, estas se
constituem em capital, que buscam na atividade agrária sua ampliação a
partir de investimentos em capital constante e capital variável. Assim, tor-
na–se necessário um exército de força de trabalho que esteja disponível a
ser comprado, para as atividades no campo, como também a criação de um
exército de reserva de força de trabalho. 3 – Contraditoriamente ao afirma-
do acima, os assentamentos têm cumprido uma função na Reforma Agrária
brasileira. Alguns assentamentos têm conseguido produzir alimentos para
o mercado interno brasileiro e assim, como outros pequenos produtores, li-
beram as grandes propriedades e as terras de melhor qualidade a produzi-
rem commodities, principalmente para exportação. Os assentamentos tam-
bém têm servido de bolsões de mão–de–obra para trabalhos sazonais como
para trabalhos precarizados nas cidades e no próprio campo. Há que se res-
saltar a tese de que os assentamentos não fazem parte da política de Refor-
ma Agrária, uma vez que os assentamentos, até hoje, têm servido apenas
para resolver pontualmente áreas de conflitos e não são formados a partir
de uma política de distribuição de terras que desconcentre e democratize a
propriedade no campo.  
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Assentamentos Rurais, Formação e Educação.

Quanto aos assentamentos rurais, estes são elementos novos da reali-
dade rural brasileira que aparecem no final dos anos 70 e começo dos 80 do
século XX, fruto do esgotamento do regime civil–militar e da retomada das
lutas dos trabalhadores das cidades e em particular do campo e de forma
legalizada, mais enfática, no I e II Plano Nacional de Reforma Agrária.

Com relação aos planos nacionais de Reforma Agrária, nos parece se
constituir num grande engodo, uma vez que a Reforma Agrária no Brasil já
havia consolidado seu caráter burguês e de tipo prussiano no regime civil–
militar. Nesse sentido, os planos se apresentam muito mais como mecanis-
mos ideológicos/políticos do que de políticas públicas.  Seus objetivos de
criação de assentamentos rurais não se constituíram como políticas públi-
cas de reestruturação fundiária do país e sim como instrumento de arrefeci-
mento as lutas dos trabalhadores sem terra, ou com pouca terra. Lutas que
têm como uma de suas consequências a opção de reforma agrária feita pela
burguesia nacional, com a manutenção e concentração de terras e produção
de commodities voltada para a exportação. Também devemos destacar que
as lutas dos trabalhadores do campo estão inseridas na retomada de lutas
dos movimentos sociais e sindicais do final da década de 70 e início de 80,
do século XX.

Do ponto de vista ideológico, nos parece que os Planos Nacionais de
Reforma Agrária encobrem a dicotomia Reforma Agrária e Assentamentos
Rurais no Brasil e mais do que isso, os colocam como sinônimos, levando
os trabalhadores do campo e seguimentos progressistas da sociedade a re-
sumirem suas propostas de Reforma Agrária à criação de mais assentamen-
tos. Temos clareza da importância da criação dos assentamentos rurais, mas
esses muito mais como resultado da luta dos trabalhadores e muito menos
como política pública decorrente da Reforma Agrária. O Estado tem utiliza-
do a criação de assentamentos rurais não como parte da política de Refor-
ma Agrária, mas como mecanismo de resolução de conflitos pontuais em
disputas por terras. Essas soluções diminuem as tensões e garantem a tran-
quilidade da estrutura fundiária em reproduzir o grande capital no campo.
Essas medidas, na sua grande maioria, têm criado situações não tão confor-
táveis para o Estado e o capital, pois como soluções pontuais de conflitos,
os assentamentos rurais carregam as experiências e a capacidade de organi-
zação, mobilização, reivindicação, trabalho, formação etc. dos movimentos



179

sociais de luta por terra e trabalho, que em grande medida mantém suas ca-
racterísticas nos assentamentos rurais.  

Em nosso esforço de identificar os assentamentos rurais como fenô-
meno social apartado da política de Reforma Agrária brasileira promovida
pelas elites dominantes e proprietárias do grande capital, não descartamos
o empenho destas e do Estado em integrar os assentamentos na lógica da
estrutura fundiária, tornando–os bolsões de força de trabalho assalariado
sazonal para as grandes áreas produtivas em períodos de safra como tam-
bém força de trabalho precarizada no campo e na cidade. Além deste papel
que os assentamentos rurais podem ocupar na lógica do capital, há as pro-
postas, já acima mencionadas, de emancipação dos assentamentos rurais, o
que significaria seu desaparecimento como tal e a possiblidade de alguns
poucos assentados se transformarem em uma pequena burguesia rural e a
maioria voltar a ser assalariado rural sem terra da grande e, agora também,
da pequena burguesia rural.

Ainda com relação aos assentamentos rurais, inferimos que os ata-
ques que eles têm sofrido pela elite e também pela classe média são a po-
tencialidade educativa e formativa que carregam. Do ponto de vista educa-
tivo, em seu sentido mais amplo, de processos de introjeção e incorporação
das experiências vivenciadas nos acampamentos com as ocupações, as as-
sembleias, formação de coletivos, as marchas e atos, como também cursos e
oficinas que os movimentos sociais possibilitam para os acampados e apoi-
adores vão constituir um conjunto de ações educativas tácitas e intencio-
nais que elevam o nível de consciência política dos envolvidos.

Essas experiências no acampamento e sua elevação de consciência
política são levadas aos assentamentos rurais, em alguns casos sobrevivem
como potencialidade, mas em outros servem de fundamento na organiza-
ção coletiva dos assentamentos no que diz respeito à produção, distribuição
de produtos,  formação para o trabalho através das assistências técnicas,
parcerias com ONGs e universidades, cursos realizados por sindicatos ru-
rais e o próprio SENAR. É importante destacar que essas capacidades de
ações nos assentamentos rurais são realizações, frutos de resultados satisfa-
tórios enquanto trabalho coletivo e este como instrumento permanente de
decisão, deliberação, organização, ações reivindicatórias e negociações en-
tre outros, mas tendo sempre como princípio o trabalho e as decisões coleti-
vas.

Do ponto de vista da formação política dos assentados rurais é ne-
cessário destacar, quando possível e viável, a manutenção das característi-
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cas dos movimentos sociais enquanto estruturas organizativas, táticas e de
estratégias de ações, de capacidades de agregação e mobilização.

Quanto à educação escolar, nos assentamentos rurais observamos e,
acessando estudos, identificamos uma característica que diferencia as esco-
las dos assentamentos de outras escolas das cidades e mesmo de escolas do
campo, há uma especificidade. A hipótese que levantamos como causa des-
sa especificidade está na própria condição de criação dos assentamentos e
suas origens nos movimentos sociais de luta por terra e trabalho.

Essas condições fazem com que a relação entre assentados e escola
tenha aspectos que a diferencia das escolas do campo de não assentados, no
que diz respeito à participação dos alunos e pais nas atividades de gestão,
culturais, comemorativas, de preservação, reivindicação e manutenção do
espaço escolar, entre outras. Também nos parece que essa relação é resulta-
do da população dos assentamentos serem menos dispersas que outros se-
guimentos  populacionais  do  campo e  de  carregarem as  expectativas  de
educação escolar gestadas nos movimentos sociais e acampamentos, uma
vez que a luta por terra não se resume à condição de trabalho, mas vai além
deste, o assentamento rural se constitui em condição de vida em todas as
suas dimensões. A relação criada entre os assentados e a escola é a de per-
tencimento e não a de estranhamento, é a de conquista e não a de imposi-
ção.

Considerações Provisórias. 

Certos de que não poderiam ser diferentes, as considerações aqui são
provisórias, dada a etapa inicial de nossos estudos e pesquisas. Temos tam-
bém clareza das insuficiências de argumentos de nossas notas e reflexões,
porém, apesar desses limites, essas têm nos possibilitado identificar que o
referencial teórico leninista pode nos abrir um caminho fértil para a com-
preensão da Reforma Agrária no Brasil e de seus desdobramentos econômi-
cos, políticos e ideológicos.

Entre os vários desdobramentos da Reforma Agrária no Brasil, os as-
sentamentos rurais para nosso trabalho é fundamental identificá–los como
fenômeno novo no Brasil  e que estes se constituíram como resultado da
luta dos trabalhadores e não como política pública de reforma agrária. Essa
afirmação tem como objetivo possibilitar uma nova argumentação da luta
pelos assentamentos rurais, não mais como fundamento da Reforma Agrá-
ria de tipo prussiana e de caráter burguês consolidada no Brasil, mas para
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que se realize uma nova Reforma Agrária de outro tipo, mais democrática,
menos concentradora de terras, mesmo que ainda nos limites burgueses.

Outro objetivo destas notas é de retomar a discussão de que qual-
quer Reforma Agrária realizada como política pública em um Estado bur-
guês nunca atenderá as necessidades dos trabalhadores do campo e da ci-
dade e que essas só serão superadas com a Revolução Socialista que em seu
bojo implementará e consolidará uma Reforma Agrária de caráter socialis-
ta. Assim, podemos afirmar a necessidade de duas palavras de ordem na
luta dos trabalhadores: a primeira, “Por uma Reforma Agrária democrática
já” e a segunda, “Pela Revolução Socialista e a consolidação de sua Refor-
ma Agrária”.

Por último, é preciso destacar a importância da educação e da forma-
ção dos trabalhadores assentados. A luta por qualificação técnica se faz ne-
cessária como condição de melhorar as circunstâncias de vida dos assenta-
dos em todos os seus aspectos. Quanto à formação política e escolar, estas
são fundamentais para potencializar as lutas dos trabalhadores pela luta
por uma Reforma Agrária mais democrática e pelo socialismo. 
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Tempos de Trabalho e Não
Trabalho na Sociedade

Capitalista Contemporânea

Magno Luiz Barbosa1

Introdução

O presente trabalho apresenta a importância da limitação da dura-
ção do trabalho e suas consequências no mundo contemporâneo, que alcan-
çou no ano de 2011, uma população mundial de sete bilhões de habitantes,
com previsão de oito bilhões para os próximos 14 anos, segundo a ONU. 

Visto que a expectativa de vida vem aumentando paulatinamente
em grande parte dos países capitalistas, alguns dos problemas do mundo
contemporâneo recaem na qualidade de vida do trabalhador e na emprega-
bilidade da população economicamente ativa, que aumenta a cada ano.  

Destarte, o problema central do presente estudo é delinear o quan-
to a duração do trabalho pode influenciar na paz econômica e social, visto
que a sociedade somente viverá em harmonia quando gozar de direitos so-
ciais e previdenciários em sua plenitude, o que poderá garantir a sobrevi-
vência com dignidade. 

1. Breves considerações sobre o tempo e o traba-
lho no contexto histórico2

 Para analisar o tema redução da duração do trabalho, há que se
ponderar que a vida do homem na Terra tem relação essencial com o tem-
po, devendo ser observadas as especificidades de cada período. 

1Docente da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia – FADIR/UFU
2O contexto histórico abordado no presente capítulo quando carente de citações bibliográficas
se justifica ao passo de que seu desenvolvimento ocorreu pela leitura das obras: DELGADO,
Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr, 2011.GOTTSCHALK,
Elson G. A duração do trabalho. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1951; HOBSBAWM, Eric J. Os
trabalhadores. Estudos sobre a história do operariado. São Paulo: Paz e Terra, 2000; MARTINS,
Sergio Pinto. Direito do trabalho. 27. ed. São Paulo: Atlas. 2011; NASCIMENTO, Amauri Mas-
caro. Curso de direito do trabalho. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; SÜSSEKIND, Arnaldo. Du-
ração do trabalho e repousos remunerados. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1950. SÜSSEKIND,
Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho. 19. ed. São Paulo: LTr, 2000; ZIMMERMANN
NETO, Carlos F. Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006; 
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Quando se trata de tempo, a pergunta que há muito intriga os estu-
diosos é o que é mesmo o tempo? Ao longo da história humana, essa dúvi-
da surge nos campos da religião, da física, da matemática, da filosofia e em
tantas outras áreas. 

Entretanto, sem entrar na seara Divina, na abordagem filosófica de
Santo Agostinho ou nos estudos de Isaac Newton e Albert Einstein, e sa-
bendo o quão difícil é encontrar uma definição absoluta e definitiva de tem-
po, o que se deve observar é a importância do tempo na vida do ser huma-
no, principalmente pelo fato de que o tempo está incorporado ao ser finito
do homem.

Em consequência disso, ou seja, da finitude do homem, é certo que
a cultura ocidental no mundo capitalista pós–moderno leva o homem a se
preocupar com a utilização do tempo, que deve contemplar os momentos
dedicados ao trabalho, ao estudo, ao lazer e à vida social, que engloba co-
munidade, família, política e religião.

No contexto trabalhista, a questão do tempo é essencial, pois o tem-
po dedicado ao trabalho diz respeito a grande parte da vida do ser huma-
no, tornando, assim, imprescindível delinear, ainda que de forma sucinta, o
próprio trabalho, para, a partir disso, fazer uma abordagem efetiva do tem-
po de trabalho e suas consequências para o indivíduo. 

O trabalho humano pode ser dividido em fases, iniciadas a partir
das sociedades  tribais e exercido pela coletividade de forma solidária, vi-
sando ao bem comum.

Posteriormente tem–se o modelo de produção asiático, representa-
do pela organização do trabalho em países, como China e Índia, que, embo-
ra considerados um modelo de trabalho, privilegiando a coletividade nos
moldes das sociedades tribais, já se percebia, nesse segundo modo, a exis-
tência de uma minoria se beneficiando do trabalho coletivo. 

As próximas fases do trabalho são as que merecem maior ênfase, a
escravidão, a servidão e, posteriormente, a fase do trabalho assalariado, uti-
lizado no modo capitalista de produção. 

O trabalho escravo é, indubitavelmente, a forma mais degradante
de exploração do trabalho humano, visto que nega ao individuo o direito
básico de observância a sua dignidade. Em alguns momentos da história
tem–se notícia do quanto a mão de obra escrava foi utilizada para servir à
classe dominante, como no caso do Império Romano, que chegou a ter mais
escravos que cidadãos romanos livres. A escravidão em Roma ocorria nas
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mais variadas atividades, como dos pastores, músicos, filósofos e gladiado-
res.

Nesse contexto é interessante observar a lição de Süssekind (2000),
narrando que Aristóteles afirmava que “para conseguir cultura, era neces-
sário ser rico e ocioso e que isso não seria possível sem a escravidão.”4.

No Brasil, desde o seu descobrimento, foi utilizado pelos portugue-
ses o trabalho escravo, inicialmente com os índios e, posteriormente, os ne-
gros, trazidos do continente africano.    
 O trabalho escravo se resume na coisificação da pessoa humana, ou
seja, em tratar o indivíduo sem lhe dar qualquer possibilidade de cresci-
mento pessoal ou profissional, não respeitando as suas limitações físicas,
psicológicas, tampouco o tempo destinado ao trabalho.

Outra forma de exploração do trabalho que não respeitava a digni-
dade da pessoa humana, inclusive no que diz respeito ao tempo destinado
ao trabalho, é a servidão, que estudiosos do Direito do Trabalho, como Süs-
sekind (2000), tratam como uma forma de escravidão disfarçada, visto que
“foi um tipo muito generalizado de trabalho em que o indivíduo, sem ter a
condição jurídica do escravo, na realidade não dispunha de sua liberda-
de.”5. 

A sociedade feudal tinha como uma de suas características, o mo-
delo servil de trabalho. Nesse contexto, o trabalhador estava preso a terra,
que consequentemente tinha um dono. Era comum o senhor feudal vender
a propriedade e os servos como acessórios, que, em regra, não podiam re-
correr a juízes contra o dono da terra.

Conforme lição de Süssekind (2000), a “servidão começou a desa-
parecer no final da Idade Média. As grandes perturbações, ora decorrentes
das epidemias, ora das Cruzadas, davam ensejo não só à fuga de servos
como à alforria”6. Apontamentos históricos demonstram que o fim da servi-
dão ocorreu paulatinamente na Europa e a sua erradicação somente próxi-
mo do século XX, na Rússia.

Paralelamente à servidão, começam a surgir as Corporações de Ofí-
cios, com a alteração no sistema econômico, quando surgem os grupos pro-
fissionais, encabeçados pelos artesãos, tendo como lideres a figura do mes-

4 SÜSSEKIND, Arnaldo et al.  Instituições de direito do trabalho. 19. ed. São Paulo: LTr, 2000, p.
28, v. 1.
5Id., ibid. 
6SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho. 19. ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 30,
v. 1. 
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tre.  Segundo Süssekind (2000), na Espanha do século XIV, “As Cortes de
Valladolid (1351) fixaram a jornada de sol a sol com períodos de descanso
para alimentação e asseguravam a liberdade de qualquer pessoa ensinar o
ofício.”7. 

A estrutura de trabalho nas Corporações de Ofícios contava com a
figura do mestre, detentor do negócio e de técnicas, materiais e ferramentas;
os companheiros ou jornaleiros, que, na acepção da palavra, eram aqueles que
prestavam serviços com remuneração pelo dia trabalhado e os  aprendizes,
jovens admitidos para aprender o ofício em troca de alimentação e mora-
dia.

Os aprendizes começavam a trabalhar a partir de doze ou 14 anos,
sob o comando do mestre. Os jovens trabalhadores estavam ali para apren-
der o ofício, porém lhes era imposto um severo sistema de trabalho e, tam-
bém, possível imposição de castigos corporais, por parte do mestre. 

Os pais dos aprendizes pagavam elevadas taxas aos mestres a fim de
que ensinassem o ofício a seus filhos, tendo em vista que, se o aprendiz con-
seguisse aprender, passaria ao grau de  jornaleiro. Os  jornaleiros ou  compa-
nheiros eram trabalhadores com qualificação, que dispunham de liberdade
pessoal, além de receber salário do mestre. 

Para que o companheiro passasse a mestre, tinha que ser aprovado no
exame de obra mestra, um exame pago, cuja prova era muito difícil, tendo
em vista que não havia interesse dos  mestres em terem novos  mestres em
seus ofícios.

A duração desse trabalho era extensa, alcançando até 18 horas no
verão, somente terminando com o pôr do sol, já que a escuridão poderia
comprometer a qualidade do trabalho. As corporações garantiam também
proteção, em caso de doença, e a possibilidade, ainda que remota, de um
dia se tornarem mestres. Entretanto, pela pouca liberdade assegurada, prin-
cipalmente aos  aprendizes,  esta também era considerada uma forma mais
branda de escravização do trabalhador. 

A grande Revolução Industrial começou a partir de 1760, na Ingla-
terra, no setor da indústria têxtil; o trabalho que nas corporações de ofício
era realizado por artífices passa a ser um trabalho repetitivo, desqualificado
e prolongado.  Esse  pioneirismo inglês,  invenções  de  máquinas  e  conse-
quente passagem da manufatura para a maquinofatura, desencadeia uma

7Id., p. 31. 
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extrema mudança nos métodos de trabalho e nas relações entre patrões e
trabalhadores.

Essa situação teve como resultado a formação de um sistema de an-
tagonismo entre a classe operária, detentora apenas da força de trabalho e a
burguesia, detentora do capital; de um lado, buscava–se uma remuneração
justa pelo trabalho e, de outro, procurava–se pagar o menor valor possível,
sem qualquer preocupação com as condições de trabalho da classe proletá-
ria. 

A força de trabalho era a única mercadoria que o trabalhador pos-
suía para vender e garantir sua subsistência. Portanto, esse trabalho cria
um valor, a ser vendido para a burguesia por um salário, que, por sua vez,
será  calculado de modo que haja  um tempo excedente  de  trabalho,  em
comparação ao valor pago pela burguesia, o que Karl Marx chamaria de
mais–valia.

A Revolução Industrial foi determinante para definir questões po-
líticas e sociais, visto que os detentores do capital passariam a exercer forte
influência sobre o Estado na elaboração, ou não, de leis visando a seus inte-
resses.

Algumas consequências imediatas da Revolução Industrial foram
nefastas para os trabalhadores, por exemplo, o excesso de mão de obra,
que, além de gerar alto índice de desemprego, fazia com que o trabalhador
se desvalorizasse ainda mais, impactando principalmente em baixíssimos
salários. Também a duração do trabalho era levada além do máximo supor-
tado pelo ser humano, o que acarretava inúmeros acidentes do trabalho, re-
sultando na morte de trabalhadores, inclusive. 

Além da exploração em todos os sentidos do trabalho do homem,
essa nova era resultou ainda na exploração exagerada do trabalho da mu-
lher e do menor, uma vez que sequer eram observadas as peculiaridades
básicas de suas condições, seja enquanto mulher, no que diz respeito à pro-
teção, à maternidade e força física, seja enquanto ao menor, no que se refere
ao seu desenvolvimento físico, mental e moral, visto que era comum a ex-
ploração do trabalho de crianças com seis anos de idade.

Toda essa situação levou os trabalhadores a se revoltarem e, por
consequência, começaram a surgir movimentos de união na busca de con-
dições dignas de trabalho, bem como de justa duração de trabalho. Diante
disso, inúmeras revoltas se sucederam em toda a Europa e Estados Unidos,
com vistas a promover a justiça social e conquistar,  para o proletariado,
melhores condições de trabalho.
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Entre os anos de 1812 e 1813 ocorreu um movimento social na In-
glaterra denominado luddismo, nome que deriva de um de seus lideres,
Ned Ludd, e que se tratava de um protesto contra os avanços tecnológicos
impostos pela Revolução Industrial e, principalmente, contra a substituição
da mão de obra humana por máquinas. 

Os luddistas também foram chamados de quebradores de máquinas,
pois, com apoio de muitos trabalhadores das fábricas, os luddistas invadi-
am esses locais e  quebravam máquinas e outros equipamentos,  por eles
considerados responsáveis pelo desemprego e pelas terríveis condições de
trabalho no período. Mas, com o surgimento das primeiras formas de sindi-
catos na Inglaterra, as chamadas trade unions, os trabalhadores começaram
a se manifestar de forma mais organizada e o movimento luddista perdeu
força. 

Algumas outras datas marcaram definitivamente a luta dos traba-
lhadores e merecem destaque nesse contexto, como, por exemplo, o dia 8
de março de 1857, quando operárias de uma fábrica de tecidos de Nova Ior-
que, nos Estados Unidos, se uniram em uma greve, ocupando a fábrica,
com o intuito de conquistar melhores condições de trabalho, tais como re-
dução da carga diária de trabalho para dez horas, visto que as fábricas exi-
giam 16 horas de trabalho diário, salário igual ao dos homens, em caso de
trabalho igual, e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. 

Ao final do movimento essas mulheres foram trancadas na fábrica,
que, em seguida foi incendiada, culminando na morte de aproximadamen-
te 130 tecelãs, em um ato totalmente desumano. Esse acontecimento daria
origem ao Dia Internacional da Mulher, conforme estabelecido em 1910, du-
rante uma conferência realizada na Dinamarca; data oficializada em 1975
pela ONU.

Em 1º de maio de 1886, na cidade de Chicago, também nos Estados
Unidos milhares de trabalhadores saíram às ruas para reivindicar melhores
condições de trabalho, entre elas, a redução da duração do trabalho de tre-
ze para oito horas diárias. A manifestação culminou em conflito, entre poli-
ciais e trabalhadores, provocando a morte de manifestantes. 

Esse acontecimento causou revolta à classe trabalhadora, o que le-
vou a outros enfrentamentos. No dia 4 de maio de 1886, manifestantes ati-
raram uma bomba nos policiais, provocando a morte de sete deles; a reação
imediata foi atirar contra o grupo de manifestantes, resultando na morte de
vários desses trabalhadores e dezenas de pessoas feridas.
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Em homenagem aos trabalhadores que morreram nos conflitos ini-
ciados em 1º de maio de 1886, a Segunda Internacional Socialista, sediada
em Paris no dia 20 de junho de 1889, instituiu o Dia Mundial do Trabalho,
que passaria a ser comemorado, anualmente, no dia 1º de maio.

Após essas e outras inúmeras lutas, travadas entre trabalhadores e
empregadores, começa a se consolidar a intervenção do Estado, com a cria-
ção de leis de proteção ao trabalhador e, em 1919, foi criada a Organização
Internacional do Trabalho – OIT, uma agência multilateral, de representa-
ção paritária de governos dos Estados–membros e de organizações de em-
pregadores e de trabalhadores, ligada à ONU, especializada nas questões
do trabalho.

O certo é que a exploração do trabalho humano no período pós Re-
volução Industrial culminava em um tempo de trabalho que consumia até
mais de dois terços do tempo de vida do trabalhador, tendo em vista que,
em muitos casos, a duração diária do trabalho ultrapassava 16 horas. 

Essas breves colocações sobre o tempo e o trabalho em seu contexto
histórico são essenciais para que, a partir daí, se estabeleça a conexão entre
o que seria uma razoável duração do trabalho, suficiente para garantir em-
pregabilidade no mundo pós–moderno, e, também, alcançar os objetivos
básicos do que se espera entre o tempo de trabalho e o tempo de não traba-
lho.

2.  A  construção dos limites  para duração do
trabalho 

Conforme observado no item anterior,  várias foram as lutas dos
trabalhadores para alcançar melhores condições de trabalho, dentre elas a
limitação do tempo de trabalho. Portanto, há tempos é comum ouvir dizer
que a classe trabalhadora8 luta por uma jornada de trabalho condizente com a
capacidade psicofisiológica do trabalhador. Contudo, em um trabalho que
se tem como escopo tratar de um assunto tão específico, faz–se primordial,
desde logo, se esclarecer o significado de jornada. 

8Ricardo Antunes define que “Uma noção ampliada de classe trabalhadora inclui, então, todos
aqueles e aquelas que vendem sua força de trabalho em troca de salário, incorporando, além
do proletariado industrial, dos assalariados do setor de serviços, também o proletariado rural,
que vende sua força de trabalho para o capital.” (ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. 5.
ed. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 103). 
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 O Dicionário Michaelis9 da Língua Portuguesa traz o significado
de jornada como a marcha ou percurso que se faz num dia; a duração do trabalho
diário ou o salário relativo ao trabalho de um dia é acrescentado pelo Dicionário
Houaiss10. Portanto, é fácil constatar um pleonasmo na expressão  jornada
diária. 

Em espanhol,  jornal se diz  diário,  em italiano  giorno significa  dia  e
giornata jornada ou trabalho de um dia. Assim sendo, onde é costumeiro se en-
contrar a frase redução da jornada de trabalho, significa dizer redução da diária
de trabalho, portanto, quando se deseja alcançar maior abrangência, o corre-
to é dizer redução da duração do trabalho, que pode ser em relação ao trabalho
diário, semanal, mensal ou anual. Em outras palavras, duração do trabalho é
o gênero de que duração diária de trabalho é espécie, bem como duração sema-
nal do trabalho e duração anual do trabalho. 

Romita (1998) dispõe que dizer “jornada semanal não significa coi-
sa alguma. É o mesmo que duração diária semanal (do trabalho). Deve–se
dizer: duração semanal (do trabalho) ou carga semanal de trabalho.”11. 

Portanto, pode ocorrer a redução da duração semanal do trabalho
sem, necessariamente, redução diária do trabalho, exceto em um dia da se-
mana. Por exemplo, se o trabalhador trabalha oito horas por dia de segun-
da a sexta–feira e quatro horas no sábado, perfazendo um total de 44 horas
semanais, e ocorrer a redução da duração semanal do trabalho de 44 para
40 horas semanais, o trabalhador poderá simplesmente deixar de trabalhar
aos sábados, continuando a trabalhar de segunda a sexta–feira oito horas
por dia. 

Nesse diapasão é importante destacar que a duração do trabalho,
quando analisada sob a ótica de suas espécies, tem nuances muito específi-
cas que culminam em um único objeto, o descanso do trabalhador. 

A duração diária do trabalho está relacionada à própria condição
física do trabalhador, visto que uma duração diária de trabalho muito ex-
tensa poderá lhe acarretar consequências nefastas, como, por exemplo, um
acidente do trabalho. A duração semanal engloba a questão do repouso se-
manal do obreiro, essencial para a reposição de sua energia, e, por fim, a
duração anual do trabalho, que abarca a questão das férias do trabalhador. 

9MICHAELIS:  Moderno  Dicionário  da  Língua  Portuguesa.  São  Paulo:  Companhia
Melhoramentos, 1998.
10HOUAISS: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
11ROMITA, Arion Sayão. Direito do Trabalho – temas em aberto. São Paulo: LTr, 1998, p. 144.
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O certo é que o tema duração do trabalho talvez seja um dos mais
recorrentes na seara trabalhista. Desde o início do período denominado de
maquinofatura,  marcado pela Revolução Industrial  em meados do século
XVIII, percebe–se que a redução da jornada de trabalho sempre esteve en-
tre as principais reivindicações dos trabalhadores. 

Dentro desse contexto histórico, é interessante observar que as ex-
tenuantes jornadas de trabalho que chegavam a 18 horas diárias no século
XVIII foram sendo reduzidas, paulatinamente, nos países capitalistas,  de
forma mais acentuada a partir de meados do século XIX.

Momentos  históricos,  como  o  1º  de  maio  de  1886  em  Chicago,
quando milhares de trabalhadores se movimentaram em busca de melho-
res condições de trabalho e jornadas de trabalhos com duração razoável,
demonstram o quanto a luta por esse  direito é  recorrente ao longo dos
anos.

Com os movimentos populares, apesar da insatisfação dos empre-
gadores, que muitas vezes viam nos trabalhadores simples extensão do ma-
quinário, o Estado começa a intervir, criando as primeiras normas, preven-
do jornadas de trabalho de doze, dez e, posteriormente, oito horas diárias. 

O fato é que o Direito, de um modo geral, evolui de acordo com a
realidade do momento social. No caso específico do Direito do Trabalho,
essa  realidade  tem  grande  relação  com  a  questão  econômica.  Morville
(1985) coloca que o Direito do Trabalho constrói–se sobre uma realidade
mutável e é diretamente influenciado pelos fatores econômicos, políticos,
culturais e sociais, enfim, pela relação de forças existentes entre os interlo-
cutores sociais12.  

Os fundamentos para a redução da jornada de trabalho foram, des-
de os aspectos sociais à questão econômica, visto que o trabalhador que la-
bora em jornadas extenuantes, além de não poder usufruir o mais básico
convívio familiar,  enfrenta riscos extremamente acentuados de acidentes
do trabalho, que onerará o empregador e o Estado, além de afetar direitos
ligados à personalidade, como a dignidade da pessoa humana. 

Nascimento (2009) destaca a cruel realidade vivida pela classe ope-
rária no século XVIII, no que diz respeito à duração do trabalho e pouca
importância dada pelo Estado ao trabalhador.  

12MORVILLE, Pierre. Les nouvelles politiques sociales du patronat. Paris: La Découverte, 1985, p.
17.
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Relembre–se que as condições de trabalho do século XVIII eram total-
mente adversas para aceitação de jornadas de trabalho reguladas pelo
Estado. Os princípios da economia liberal, opondo–se a qualquer in-
terferência na livre estipulação dos horários de trabalho, sustentavam
que era lesiva da liberdade e da autonomia, que deviam presidir a or-
dem social, qualquer interferência13. 

Diante disso, foram delineados os fundamentos básicos para a limitação
do tempo de trabalho, quais sejam:
1) Psicofisiológico diz respeito aos limites físicos e mentais do trabalhador a

um determinado tempo de trabalho. Vale salientar que esses limites va-
riam de acordo com a atividade exercida pelo trabalhador. Além de ser
normatizado, é indiscutível que alguns tipos de atividades necessitam
de tempo de trabalho menor do que a duração ordinária utilizada na
maioria das atividades laborais, como, por exemplo, trabalho em ativi-
dades insalubres. Portanto, esse fundamento visa essencialmente evitar
a fadiga física e mental do trabalhador, com vistas à preservação de sua
saúde.

2) Social visa garantir ao trabalhador, além do tempo necessário ao conví-
vio familiar, tempo para convívio em sua comunidade, nas mais diver-
sas atividades,  que podem ser  religiosas,  politicas,  culturais ou filan-
trópicas.

3) Econômico com várias conotações, sendo uma delas a empregabilidade,
pois  duração extensa do trabalho contribui  efetivamente  para  menos
contratações. Outra questão é que o trabalhador que labora por excessi-
vo tempo diário, corre mais risco de adoecer em virtude do trabalho, e,
consequentemente, trará prejuízos econômicos ao empregador e ao po-
der público por meio do setor previdenciário. Outra situação relevante
no que diz respeito a este fundamento é que trabalho de longa duração
diária tende a culminar em produção com menor qualidade, o que fatal-
mente também resultará em prejuízos econômicos.

4) Humano trata–se do fundamento que visa a resguardar a dignidade do
trabalhador, pois trabalhadores sujeitos a extensa duração do trabalho,
além de ter sua saúde afetada, estão propensos a maiores riscos de aci-
dentes do trabalho, que em muitos casos podem resultar em invalidez
ou até mesmo na morte do trabalhador. 

13NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
p. 1139.
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Com base nesses fundamentos a evolução quanto à limitação no
tempo de trabalho ocorreu paulatinamente no mundo, com a intervenção
do Estado criando normas que impuseram limites na duração do trabalho,
observando em regra condições específicas,  como a condição pessoal  do
trabalhador, a profissão e os riscos a que é exposto. 

Nascimento (2009) destaca como principal fundamento de susten-
tação da redução do tempo de trabalho o lazer, que por si só atende inúme-
ras necessidades do trabalhador, mas, “no entanto, entenda–se que lazer
não é inatividade; ao contrário, é ocupação útil, mas agradável e não im-
posta.”14. 

Diante dos fundamentos que alicerçaram a limitação da duração do
trabalho, é conveniente observar alguns momentos relevantes da constru-
ção dos limites para duração do trabalho em âmbito mundial.

 
2.1 A influência do Manifesto Comunista na constru-

ção dos limites para a duração do trabalho

No período pós  Revolução  Industrial,  importante  acontecimento
do século XIX foi a publicação do Manifesto Comunista por Karl Marx e
Friedrich Engel, em 1848, documento que criticava arduamente as condi-
ções de trabalho da época, bem como exigia severas alterações em benefício
dos trabalhadores. 

O Manifesto comunista pregou a união dos trabalhadores e influen-
ciou sobremaneira as lutas da classe operária contra o capitalismo desmedi-
do e, indubitavelmente, auxiliou no despertar da consciência dos obreiros,
em relação à luta por seus direitos. 

Karl Marx foi um estudioso das instituições capitalistas e logo con-
cluiu que o capitalismo estava calcado na exploração do trabalho humano
pela classe burguesa e, diante disso, propôs a Revolução, única forma de li-
bertação  dos  trabalhadores  daquela  situação,  que,  somente  pela  força,
aconteceria a derrubada das condições sociais existentes,  culminando na
implantação do Socialismo.

Marx disseminou a ideia de união dos trabalhadores, com a finali-
dade de se formar uma ditadura da classe proletária, que suprimiria o capi-

14NASCIMENTO, Amauri Mascaro.  Curso de direito  do  trabalho.  24. ed. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 1138.
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tal, resultando, posteriormente, em uma sociedade comunista, fundamenta-
da na abolição da propriedade privada burguesa.

A revolução comunista é a ruptura mais radical com as relações de
propriedade tradicionais. Não surpreende que seu desenvolvimento
envolva a ruptura mais radical com as ideias tradicionais. Contudo,
deixemos agora as objeções da burguesia ao comunismo. 
Vimos, acima, que o primeiro passo para a revolução da classe traba-
lhadora é  conduzir  o proletariado à  posição de classe  governante,
para vencer a batalha da democracia. O proletariado usará a sua su-
premacia política para arrebatar, gradativamente, todo o capital da
burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas
mãos do estado, ou seja, do proletariado organizado como classe go-
vernante,  e  para aumentar  o  total  de forças produtivas  tão rápido
quanto possível15.

A pretensão era de substituir a ordem social, cujo fundamento é a
liberdade individual, a propriedade privada e a liberdade contratual por
uma situação em que a prosperidade e o controle dos meios de produção
pertencessem ao Estado. O certo é que, face ao descontentamento da classe
operária, a propagação das ideias de Karl Marx sobre a nova revolução que
pretendia instalar, bem como as suas afirmações de que os operários eram
obrigados a vender–se por minuto, como se fossem mercadoria, instalou na
burguesia uma preocupação quanto a uma possível reação dos trabalhado-
res, o que, de certa forma, influenciou na construção de ideais de proteção
aos direitos dos trabalhadores, no que tange à duração razoável do traba-
lho, inclusive. 

Sussekind (1950) destaca o marxismo na construção da duração do
trabalho: 

A êsse tempo era inegàvelmente generalizada a influência que o mar-
xismo exercia sôbre o operariado dos principais centros industriais,
que baseados nos estudos e proclamação dos principais defensores
do socialismo, fizeram da jornada de oito horas uma bandeira para
suas lutas e reivindicações. E, na verdade, “não se pode negar aos so-
cialistas, o mérito de que unidos, representavam como também o de
terem sido êles os primeiros a se baterem pelos direitos da classe tra-
balhadora. Assim, a jornada de oito horas de trabalho, que era a am-
bição do trabalhador, fôra objeto do Congresso Socialista Internacio-

15MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista. Trad. Maria Lucia Como. 17. ed. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 2007, p. 43.
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nal, realizado em 1889, em Paris, o qual procurou fazer com que to-
das as nações adotassem essa duração do trabalho diário.”16.  

O momento era, sem dúvida alguma, extremamente tenso e inspi-
rava uma atenção ao trabalhador, visto que dia após dia piorava a sua situ-
ação, no que se refere à sua dignidade.      

Destarte, era indiscutível que a movimentação socialista preocupou
a burguesia e outros setores da sociedade capitalista, que vinham se fortale-
cendo a custa do trabalho do proletariado, o que influenciou sobremaneira
a movimentação do Estado, no sentido de criar as primeiras normas de du-
ração razoável do trabalho, com o intuito de se evitar o caos social, que se
instaurava devido aos problemas oriundos da Revolução Industrial.

2.2  A  influência da Igreja  Católica na construção
dos limites para duração do trabalho 

Um dos setores que se preocupou com a movimentação socialista
indubitavelmente foi a Igreja Católica, que via a disseminação das ideias
socialistas como um perigo para a paz social. 

A situação deplorável dos trabalhadores, seu explícito descontenta-
mento com a forma desumana de exploração do trabalho, cumulado com a
propagação do Manifesto Comunista, contribuíram para que a Igreja Ca-
tólica, por meio do Papa Leão XIII, publicasse em 15 de maio de 1891 a En-
cíclica Rerum Novarum, que acabaria se tornando a mais conhecida das Car-
tas Pontifícias. 

A Encíclica  Rerum Novarum pregou  o direito dos trabalhadores se
unirem em sindicatos, desde que prudentemente organizados, mas rejeita-
va o socialismo de Karl Marx, além de defender o direito à propriedade pri-
vada, como natural, fruto do trabalho humano e, portanto, desastrosas as
consequências da proposta socialista. 

A encíclica criticou fortemente a falta de princípios éticos e valores
morais, um dos maiores motivos dos problemas sociais. Nesse sentido, a
encíclica destacou alguns pincípios a serem usados na busca por justiça na
vida social, como a melhor distribuição de riqueza, a intervenção do Estado
na proteção dos pobres e desprotegidos e mudança de pensamento da bur-
guesia, em relação aos trabalhadores.

16SÜSSEKIND, Arnaldo.  Duração  do  trabalho  e  repousos  remunerados.  Rio de Janeiro:  Freitas
Bastos, 1950, p. 28.
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Quando trata das  Obrigações dos operários e dos patrões, o Papa dis-
põe: 

Quanto aos ricos e aos patrões, não devem tratar o operário como es-
cravo, mas respeitar nele a dignidade do homem, realçada ainda pela
do Cristão. O trabalho do corpo, pelo testemunho comum da razão e
da filosofia cristã, longe de ser um objecto de vergonha, honra o ho-
mem, porque lhe fornece um nobre meio de sustentar a sua vida. O
que é vergonhoso e desumano é usar dos homens como de vis instru-
mentos de lucro, e não os estimar senão na proporção do vigor dos
seus braços. O cristianismo, além disso, prescreve que se tenham em
consideração os  interesses  espirituais  do operário  e  o  bem da sua
alma. Aos patrões compete velar para que a isto seja dada plena satis-
fação, para que o operário não seja entregue à sedução e às solicita-
ções corruptoras, que nada venha enfraquecer o espírito de família
nem os hábitos de economia. Proíbe também aos patrões que impo-
nham aos seus subordinados um trabalho superior às suas forças ou
em desarmonia com a sua idade ou o seu sexo17.

Por esses e outros motivos, é indiscutível que a Encíclica Rerum No-
varum trouxe fortes contribuições na construção de um Direito do Trabalho
mais justo, inclusive no que diz respeito a uma razoável duração do tempo
de trabalho. Além disso, a partir dessa Carta Pontifícia, a Igreja passou a
empenhar–se em encontrar soluções, à luz do Evangelho e dos ensinamen-
tos cristãos, para problemas sociais diversos.

O documento serviu também para introduzir o chamado princípio
da subsidiariedade e estabelecer orientações sobre os direitos e deveres do
capital e do trabalho. Por influência da Rerum Novarum do Papa Leão XIII,
em 1931, o Papa Pio XI publicou a encíclica Quadragesimo Anno, em alusão à
Carta de Leão XIII e,em 1961, do Papa João XXIII, vieram as encíclicas Ma-
ter et Magistra e Pacem in Terris, de 1963, que condenam os regimes que de-
turpam a função social da propriedade, os que exploram o trabalho nas re-
lações sociais de produção, desrespeitando a dignidade do homem e os que
apregoam a omissão do Estado18. 

17Carta Encíclica «Rerum Novarum» do Papa Leão XIII sobre a condição dos operários . Disponível
em:<http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l–
xiii_enc_15051891_rerum–novarum_ po.html> Acesso: 7 set. 2011.
18DONATO, Messias Pereira.  Processo e formação histórica do direito do trabalho. In: MALLET,
Estêvão;  ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorin (Coords.). Direito e processo do trabalho – estudos
em homenagem a Octavio Bueno Magano. São Paulo: LTr, 1996, p. 163.
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Em suma, essa doutrina social católica sustentou, de modo geral, a
valorização do trabalho e a defesa da dignidade do trabalhador, por meio
de salários mais justos, redução da duração do trabalho, enfim, melhores
condições de trabalho, e o movimento da sociedade contra a teoria socialis-
ta, expressa no Manifesto Comunista de Karl Marx. Afinal, era interesse da
Igreja manter a organização social existente.    

Sussekind (1950) cuidou também de destacar a influência da Rerum
Novarum  na construção dos limites  da  duração do trabalho,  ressaltando
“que exerceu remarcada influência, não apenas entre os trabalhadores, mas
também entre os governantes e legisladores, de quem dependia a decreta-
ção das medidas de proteção ao trabalho humano.”19.  

Tamanhas foram a importância e a influência da encíclica  Rerum
Novarum que os Papas que sucederam Leão XII cuidaram de homenageá–
lo, publicando várias encíclicas comemorativas, como Pio XI, que, em 1931,
publicou a encíclica comemorativa que leva o nome de Quadragesimo Anno;
em 1971, comemorando os 80 anos da Rerum Novarum, Paulo VI publicou a
encíclica  Octogésimo adveniens e João Paulo II, entre outros grandes docu-
mentos de orientação social, comemorou os cem anos da Rerum Novarum,
com a encíclica Centesimus annus.

Até os dias atuais,  qualquer obra de Direito do Trabalho, que se
proponha a desenvolver o mínimo do contexto histórico trabalhista, deve
citar o documento pontifício do Papa Leão XIII, devido a sua importância
na construção das normas de proteção ao trabalhador, em âmbito mundial.

2.3 A evolução da construção dos limites da dura-
ção do trabalho no mundo 

No período que sucedeu a Revolução Industrial inglesa, momento
marcado pela extrema exploração do trabalho humano, sem observância da
dignidade do trabalhador, uma das principais reivindicações da classe pro-
letária foi a redução do tempo de trabalho.  

Em 1802, o movimento destinado a combater a exploração do tra-
balho de menores, denominado Moral and Health Act, ficou conhecido como
movimento  Salvemos  os  menores. Liderado  pelo  industrial  inglês  Robert

19SÜSSEKIND, Arnaldo.  Duração  do  trabalho  e  repousos  remunerados.  Rio de Janeiro:  Freitas
Bastos, 1950, p. 29.
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Peel, ocorreu uma das primeiras alterações, proibindo o trabalho noturno
para menores e diminuindo a duração do trabalho diurno para doze horas. 

Conforme enfatiza Süssekind (2000),  essa exploração do trabalho
humano impôs aos trabalhadores a necessidade de se unirem, formando os
primeiros sindicatos, com o intuito de defender os seus interesses. 

E, a partir de 1830, as trade–unions, inspiradas na Inglaterra por Owen,
iniciaram movimento operário objetivando a fixação do dia de trabalho
em oito horas. Na França e na Alemanha, por sua vez, o movimento ope-
rário organizava–se, advogando a intervenção do Estado nas relações
entre patrões e empregados, a fim de impedir a exploração do ho-
mem pelo abuso do poder econômico20. 

Contudo, somente a partir de meados do século XIX começa efeti-
vamente a limitação na duração do trabalho, de forma gradual, merecendo
destaque o pioneirismo inglês, que registra a primeira manifestação de li-
mitação do tempo de trabalho para a classe trabalhadora em geral em 1847,
quando se fixou a duração diária de trabalho em dez horas. 

No ano seguinte, a França segue o modelo inglês e também norma-
tiza limitações quanto à duração diária de trabalho, estipulando duração
diária de trabalho de dez horas em Paris e onze horas nas províncias. 

O movimento se alastra além da Europa,  alcançando os Estados
Unidos da América, onde também os movimentos para uma duração diária
do trabalho de oito horas ganham força entre os trabalhadores, passando a
ser  objeto  de  reivindicação  primaz  pela  classe  operária,  conforme  Sus-
sekind (1950): 

Em 1866, o Congresso Geral dos Trabalhadores Norte–Americanos,
celebrado em Baltimore, aprovou uma resolução no sentido de que “a
primeira e grande exigência para libertar o trabalho da escravidão ca-
pitalista nos Estados Unidos, era promulgação de uma lei pela qual a
jornada normal, em todos os Estados da União Americana, fôsse de
oito horas”. E no mês seguinte o Congresso Operário Internacional de
Genebra ressaltava que “a limitação da jornada de trabalho é uma
condição prévia sem a qual terão que fracassar todos os outros esfor-
ços pela emancipação e que as oito horas devem ser o limite legal da
jornada.”21.  

20SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho. 19. ed. São Paulo: LTr, 2000, p.
791, v. 2.
21Id., p. 28.
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Diante dessas manifestações, em 1868 os Estados Unidos da Améri-
ca publicaram a sua primeira norma, estabelecendo duração do trabalho de
oito horas diárias, inicialmente no serviço público federal. Na sequência,
outros países também reduziram a duração diária do trabalho, como a Suí-
ça, em 1877, o limite de onze horas e, em 1885, a Áustria de dez horas. 

Já, no século XX, outros países começaram a adotar a duração diá-
ria de trabalho de oito horas, como, por exemplo, a Austrália em 1901, sen-
do que, a partir de 1915, foi se generalizando a jornada de oito horas em
grande parte dos países capitalistas. 

Com o Tratado de Versalhes, e a criação da OIT em 1919, foi pro-
mulgada em outubro de 1919 a Convenção nº 1, cujo artigo 2º dispõe que:

Em todos os estabelecimentos industriais, públicos ou particulares, e
suas dependências, de qualquer natureza que sejam, e com exclusão
daqueles  em que se  achem apenas  empregados  membros  de uma
mesma família, o período de trabalho do pessoal não poderá exceder oito ho-
ras por dia e quarenta e oito por semana […]22. (Grifo nosso).

Em 1948 foi adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) da As-
sembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direito Hu-
manos, inspirada em Locke, passando por Rousseau, sob o lema de que “os
homens nascem e permanecem livres e iguais em direito”, que marca as li-
nhas do regime individualista do trabalho, isto é, “em torno do contrato e
na consideração do indivíduo perante os chamados corpos intermediários e
que trouxeram consequências funestas aos trabalhadores a partir  de en-
tão.”23.

De inúmeras questões relacionadas ao trabalho do homem, a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos garantiu, no seu artigo XXIV, que
“Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável
das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas.”24.

22OIT–LISBOA. Convenções OIT por número. Disponível em:
 <http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_convencoes_numer
o_pt.htm>. Acesso: 13 out. 2011.
23DONATO,  Messias  Pereira.  Processo  e  formação  histórica  do  Direito  do  Trabalho.  In:
MALLET, Estêvão; ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorin (Coords.). Direito e processo do trabalho
– estudos em homenagem a Octavio Bueno Magano. São Paulo: LTr, 1996, p. 153–158.
24ORGANIZAÇÃO  DAS  NAÇÕES  UNIDAS.  Assembléia  Geral.  Declaração  Universal  dos
Direitos Humanos. Disponível em:
<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>.  Acesso:13  out.
2011
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Hodiernamente, observa–se, em grande parte dos países capitalis-
tas, uma jornada de trabalho fixada em oito horas diárias, como é o caso do
Brasil, que, até 1988, adotava jornada semanal de 48 horas, reduzida, com o
advento da Constituição Federal de 1988, para 44 horas semanais.

2.4 A evolução da construção dos limites da dura-
ção do trabalho no Brasil

No auge da luta mundial para uma duração razoável do trabalho, o
Brasil se manifesta de forma incipiente com o Decreto nº 1.313, de 17 de ja-
neiro de 1891, que limitou a nove horas a duração diária de trabalho de me-
nores do sexo masculino e a sete horas a dos menores do sexo feminino,
mas, além de não atender aos adultos, vigorou apenas no Distrito Federal. 

Efetivamente, no Brasil, a legislação trabalhista ganharia força so-
mente durante a chamada Era Vargas25, no que diz respeito à construção dos
limites da duração do trabalho, inclusive, o que aconteceu entre os anos de
1932 e 1940, tendo a década de 1930 sido marcada pela política trabalhista
instaurada pelo Estado, com inúmeros decretos, que trataram do assunto,
alguns para categorias específicas, regulando a duração de trabalho. 

Em 1932 dois decretos, Decreto nº. 21.186 e Decreto nº. 21.364, limi-
tavam a duração do trabalho em oito horas diárias no comércio e na indús-
tria respectivamente. Já, em 1933 vários outros decretos estipularam a limi-
tação da duração do trabalho em oito horas diárias para outras classes de
trabalhadores, como, por exemplo, o Decreto nº. 22.979, destinado a empre-
gados em barbearias e estabelecimentos congêneres e o Decreto nº. 23.084,
para empregados em farmácias.

Há que se destacar que, em 1937, os jornalistas adquiriram direito a
uma duração diária de trabalho de cinco horas, por meio do Decreto–lei nº.
910/37. No mesmo ano foi promulgado Decreto–lei nº.  2.028, garantindo
aos professores o direito de ministrar no máximo seis aulas intercaladas, o
que demonstrava medida de proteção à saúde do trabalhador, em virtude
de sua profissão.  

As Constituições do Brasil, de 1934, 1937, 1946, 1967 já determina-
vam duração de trabalho não excedente a oito horas diárias. Em 1° de maio

25É chamada Era Vargas o período ininterrupto de 15 anos em que Getúlio Vargas governou o
Brasil (de 1930 a 1945), época importante na história brasileira, tendo em vista as inúmeras
mudanças socioeconômicas que Vargas promoveu no país.
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de 1943 foi publicado o Decreto–lei nº. 5.452, que aprovou a Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, firmando, assim, a duração diária do trabalho
em oito horas e 44 semanais, para os trabalhadores em geral. 

É imprescindível salientar que a CLT dispõe no artigo 4º que se
considera tempo efetivo de serviço o período em que o empregado esteja à
disposição do empregador, aguardando ou executando ordens,  pois isto
abre um enorme leque de discussão a respeito do que efetivamente se deve
considerar a duração do trabalho e que será tratado oportunamente no pre-
sente estudo. 

Em 1988, a Constituição Federal alterou a duração semanal de tra-
balho, que, até então, era de 48 horas semanais para 44 horas semanais, o
que será analisado com maior ênfase mais adiante. Atualmente, existem no
Brasil propostas de redução da jornada legal prevista na Carta Magna de
1988,  como  as  Propostas  de  Emenda  à  Constituição  nº.  231/1995  e  n°.
75/2003, para redução da jornada de trabalho semanal de 44 horas para 40 e
36 horas. 

Um dos principais fundamentos para a referida redução da dura-
ção de trabalho seria a possibilidade de aumento da empregabilidade for-
mal no país, porém a questão provoca imensa celeuma, trazendo à tona di-
versos questionamentos sobre a sua efetividade no aumento do emprego, o
que será tratado mais adiante. 

Em contrapartida, um fator de extrema relevância, quando se fala
em redução da jornada de trabalho, refere–se aos custos dessa redução para
o empregador, que teme pelo aumento de suas despesas com empregados,
o que fatalmente traria consequências de toda sorte, o que gera, também,
muita polêmica.

3. Tempos de trabalho e não trabalho na sociedade
capitalista contemporânea 

Não há dúvidas de que o binômio trabalho e não trabalho foi sem-
pre motivo de grandes discussões entre empregados e empregadores, des-
de o surgimento do emprego e das primeiras lutas pela proteção do traba-
lhador. Conforme bem colocado por Gonçales e Manus (1996), “A quantida-
de de horas de trabalho e a de descanso constituem alvo da atenção do le-
gislador, da doutrina e da jurisprudência. A razão é singela: o ser humano
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tem limite relativamente curto de suportar a prestação de trabalho contí-
nuo.”26.   

A importância da distinção entre o tempo de trabalho e não traba-
lho é extremamente abrangente, alcançando as discussões sobre emprega-
bilidade, convívio social, lazer ou simplesmente o ócio destinado ao des-
canso. Para se refletir sobre tempo de trabalho e não trabalho na sociedade
contemporânea, é imprescindível analisar um clássico escrito por Lafargue
(2000), no final do século XIX, chamado O direito à preguiça27, que discorre
exatamente sobre o direito ao tempo de não trabalho, em uma sociedade to-
talmente tomada pelo capitalismo, desencadeado pela revolução da classe
burguesa. 

Lafargue (2000), quando escreveu o panfleto revolucionário O direi-
to à preguiça, disse que “Doze horas por dia, esse era o ideal dos filantropos
e moralistas do século XVIII.”28. Diante disso, criticou duramente o regime
capitalista que, segundo ele, instituiria para o proletariado a religião do tra-
balho, contra o que se insurgia, no sentido de que a luta dos trabalhadores
naquele momento da história tratava–se de uma luta que atendia muito
mais aos anseios da burguesia que aos do próprio proletariado. 

E dizer que os filhos dos heróis do Terror se deixaram degradar pela
religião do trabalho a ponto de aceitar, após 1848, como uma conquis-
ta revolucionária, a lei que limitava a doze horas o trabalho nas fábri-
cas; eles proclamavam, como sendo um princípio revolucionário, o di-
reito ao trabalho.  Envergonhe–se o proletariado francês! Somente es-
cravos  seriam  capazes  de  tamanha  baixeza.  Seriam  precisos  vinte
anos de civilização capitalista para um grego dos tempos heroicos
conceber tamanho aviltamento29. 

Quando Paul Lafargue proclamava o direito à preguiça, na realida-
de pregava o direito ao ócio, na acepção da palavra, afinal, na antiga Grécia
o tempo de ócio era o tempo scholé, que em português significa escola, ou

26GONÇALES, Odonel Urbano; MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Duração do trabalho. São Paulo:
LTr, 1996, p. 7.
27“Panfleto revolucionário escrito em 1880, publicado no jornal socialista L’ÉGALITÉ, numa
série de artigos entre 16 de junho e 04 de agosto do mesmo ano, editado como brochura em
1881, revisto e reeditado em 1883, voltando a ser impresso em 1898 e em 1900.” Informações
retiradas da contracapa do livro de Paul Lafargue, O direito à preguiça. Trad. J. Teixeira Coelho.
2. ed. São Paulo: Hucitec; Unesp, 2000. 
28LAFARGUE, Paul.  O direito à preguiça. Trad. J. Teixeira Coelho. 2. ed.  São Paulo: Hucitec;
Unesp, 2000, p. 71. 
29Id., ibid.
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seja,  era o tempo dedicado ao conhecimento (letras,  artes e ciências),  ao
exercício da atividade política, cuidados com o corpo e o espírito, enfim, o
ócio era tratado como essencial para uma vida livre e feliz. 

Lafargue, um discípulo de Marx, defendia que o trabalhador deve-
ria lutar para que o trabalho não fosse superior a três horas diárias e que o
resto do dia e da noite deveria ser utilizado apenas para festejar. 

Esses argumentos se fundamentavam no sentido de que o capitalis-
mo e a exploração do trabalhador, em longos períodos dedicados ao traba-
lho, somente serviam para um excesso de produção que,  por vezes,  era
queimada ou jogada na água, visto que a burguesia, detentora da dupla
função social de não produtor e superconsumidor, muitas vezes não adqui-
ria tudo o que era produzido e, como o proletariado não podia ter acesso
aos produtos que produzia, ocorria o descarte do excesso de mercadorias.

Contudo, a ideia de Lafargue foi totalmente vencida pela ascensão
mundial do capitalismo, que atropelou de forma esmagadora as concep-
ções que lhe foram contrárias. 

Destarte, atualmente, quando se trata do assunto tempo de traba-
lho e não trabalho há que se pensar que o mundo pós–moderno trouxe no-
vas situações para a humanidade, que resultaram, principalmente, no de-
senvolvimento do capitalismo e no avanço tecnológico. 

Quanto ao desenvolvimento do capitalismo, esta é a lição de Suret–
Canale (2005): 

O capitalismo desenvolve–se com base na produção mercantil,  que
supõe a generalização. Diferentemente dos modos de produção ante-
riores, mais ou menos fundados sobre uma economia de subsistência,
a produção capitalista volta–se, logo de início para o mercado: o capi-
talismo produz para vender. E a própria relação entre o capitalista e o
assalariado apresenta–se sob a forma da troca mercantil: o capitalista
apresenta–se  como  comprador  de  força  de  trabalho,  o  assalariado
como vendedor29.

O capitalismo se fortaleceu a ponto de impor a ideia de que é a úni-
ca forma capaz de manter o mundo em atividade, fazendo com que o ho-
mem tenha em mente se tornar, a cada dia, mais escravo do seu trabalho.
Hodiernamente, pensar no modelo idealizado por Karl Marx parece total-
mente fora do contexto político–econômico, afinal, o capitalismo se fortale-

29SURET–CANALE, Jean.  O livro negro do capitalismo. Org. Gilles Perrault; Trad. Ana Maria
Duarte et al. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 26.
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ceu como modelo da felicidade, prova disso é o que foi visto na Alemanha
Ocidental e na Alemanha Oriental.

Nesse contexto, é inimaginável no mundo atual impor às grandes
massas, criadas no mundo capitalista, outro sistema que as privasse de sua
liberdade e dessa ideia de possibilidade de crescimento econômico, a priori,
vinculado apenas à sua capacidade e vontade pessoal. O capitalismo é con-
siderado o sistema que oferece condições para o indivíduo elevar o seu pa-
drão de vida a patamares que outros sistemas, como o socialismo, jamais
permitiria; em contrapartida, escraviza o homem a partir do momento em
que o instiga a ter sempre mais capital, desde que trabalhe para isso. 

Marx (1980) fez uma importante reflexão sobre tempo de trabalho e
tempo livre:

De fato, o reino da liberdade começa onde o trabalho deixa de ser de-
terminado  por  necessidade  e  por  utilidade  exteriormente  imposta;
por natureza, situa–se além da esfera da produção material propria-
mente dita. O selvagem tem de lutar com a natureza para satisfazer
as necessidades, para manter e reproduzir a vida, e o mesmo tem de
fazer o civilizado, sejam quais forem a forma de sociedade e o modo
de produção. Acresce, desenvolvendo–se, o reino do imprescindível.
É que aumentam as necessidades, mas, ao mesmo tempo, ampliam–
se as forças produtivas para satisfazê–las. A liberdade nesse domínio
só pode consistir nisto: o homem social, os produtores associados re-
gulam racionalmente o intercâmbio material com a natureza, contro-
lam–no coletivamente, sem deixar que ele a força cega que os domi-
na; efetuam–no com o menor dispêndio de energias e nas condições
com a natureza humana. Mas, esse esforço situar–se–á sempre no rei-
no da necessidade. Além dele começa o desenvolvimento das forças
humanas como um fim em si mesmo, o reino genuíno da liberdade, o
qual só pode florescer tendo por base o reino da necessidade. E a con-
dição fundamental desse desenvolvimento humano é a redução da
jornada de trabalho30.

Por sua vez,  o  avanço tecnológico contribuiu sobremaneira para
um novo enfoque sobre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, pois
alterou o próprio modo de trabalho na maioria das atividades humanas.
Desde o surgimento das primeiras máquinas a vapor e a evolução da ma-
nufatura para a maquinofatura, todos os avanços que se sucederam foram

30MARX,  Karl.  O  capital:  crítica  da  economia  política. 5.  ed.  Rio  de  Janeiro:  Civilização
Brasileira. 1980, p. 942, v. 3, 1. 6.
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extremamente importantes para o fortalecimento e as consequências do ca-
pitalismo.

Inicialmente se acreditava que, ocorrendo o avanço tecnológico, ha-
veria mais tempo livre para o indivíduo31, pois tarefas que antes demanda-
vam mais tempo para serem executadas passaram a ser realizadas em fra-
ção de segundos, porém ocorreu fenômeno inverso, a escravização do tra-
balhador às novas tecnologias.

Nesse sentido, Lafargue (2000) já dizia em 1880:

Uma boa operária, com sua fusada, não faz mais de cinco malhas por
minuto,  enquanto certas máquinas circulares de tricotar  fazem, no
mesmo espaço de tempo, trinta mil. Cada minuto da máquina equi-
vale a cem horas de trabalho da operária; ou, então, cada minuto de
trabalho da máquina permite à operária dez dias de repouso. O que
vale para a indústria da tecelagem é mais ou menos válido para todas
as indústrias renovadas pela mecânica moderna. Mas o que podemos
observar? À medida que a máquina se aperfeiçoa e elimina o trabalho
do homem com uma rapidez e precisão cada vez maiores, o operário,
em vez de prolongar seu descanso na mesma medida, redobra seus
esforços, como se quisesse rivalizar com a máquina. Que concorrência
absurda e assassina!32.  

Assim sendo, o tempo dedicado ao trabalho acaba alcançando ní-
veis que ultrapassam a simples discussão de tempo de trabalho e tempo de
lazer, pois é muito comum nos dias atuais encontrar o homem moderno,
em férias, porém conectado às suas mídias eletrônicas, resolvendo os mais
diversos problemas relacionados ao seu trabalho.

Neste sentido, mais que o direito básico ao lazer, surge o chamado
“direito a desconexão” que Oliveira (2010) assim define: 

O direito à desconexão pode ser definido como aquele que assiste ao
trabalhador de não permanecer sujeito à ingerência,  solicitações ou

31“Um poeta grego do tempo de Cícero,  Antípatro,  assim cantava a invenção do moinho
d`água  (para  moer  grãos):  ele  emanciparia  as  escravas  e  fazer  voltar  a  época  áurea:
‘Descansem o braço que faz girar a moenda, ó moleiras, e durmam em paz! Que o galo em vão
as avise que o dia surgiu! Dao impôs às ninfas o trabalho dos escravos e, no entanto, lá estão
elas a saltar alegremente sobre a roda enquanto o eixo danificado gira com seus raios, fazendo
girar a pesada pedra rolante. Vivamos da vida de nossos pais e, ociosos, rejubilemo–nos com
os dons que a deusa nos dá.’”. Trecho retirado do livro de Paul Lafargue, O direito a preguiça.
Trad. J. Teixeira Coelho. 2. ed. São Paulo: Hucitec; Unesp, 2000, p. 87.
32LAFARGUE, Paul. O direito à preguiça. Trad. por J. Teixeira Coelho. 2. ed. São Paulo: Hucitec;
Unesp, 2000, p. 88.
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contatos  emanados  do respectivo  empregador  pessoa  física  ou  do
empreendimento empresarial para o qual o obreiro trabalha, em seu
período destinado ao descanso diário (intervalos intra e interjornada),
semanal (descanso semanal remunerado) ou anual (férias),  e ainda
em situações similares (licenças), em especial diante da existência das
novas tecnologias (blackberry, palm, pager, fax, celular, e ainda com-
putador ou notebook munidos de internet ou de rede)33.

É simplesmente o direito de o empregado estar efetivamente desco-
nectado de seu trabalho, livre das obrigações funcionais que muitas vezes
acompanham o obreiro nos momentos que deveriam ser de descanso, estu-
do ou de convívio familiar.

No dia 28 de novembro de 2011, o Jornal Folha de São Paulo trouxe
a reportagem “E–mail e celular estendem jornada de trabalho para casa e
até as férias”, em que narrava que “a combinação entre crescimento mais
intenso da economia e avanço nas tecnologias de comunicação tem resulta-
do em aumento das horas trabalhadas no Brasil.34”. 

Apontou, ainda, que “sete em cada dez profissionais – que ocupam
cargos,  como analista,  gerente e supervisor  – afirmam que passam mais
tempo no escritório hoje do que há cinco anos”, e que “mais da metade diz
que o teto da carga horária no escritório saltou de oito para dez horas diá-
rias,  e  quase 80% são acionados nos momentos de lazer  e  descanso via
mensagens no celular.” Outro dado alarmante é que “mais de 50% dos fun-
cionários de empresas que atuam no país respondem a e–mails de trabalho
nesse período.”.

A reportagem menciona, ainda, que, em sete de cada dez entrevis-
tados, cansaço e estresse são os efeitos colaterais do excesso de trabalho,
bem como “o aumento nos casos de transtornos mentais e comportamen-
tais tem relação direta com o aumento das horas trabalhadas.”. 

A situação é, sem dúvida alguma, resultado do avanço tecnológico,
aliado ao capitalismo voraz, que assola a sociedade contemporânea, reve-
lando uma nova forma de exploração do trabalho humano. 

Percebe–se no mundo pós–moderno uma característica peculiar, o
tempo de que dispomos não está sendo suficiente para cumprir a contento
todas as atividades, restando a impressão de sempre ficar algo para depois,

33OLIVEIRA, Christiana D’arc Damasceno.  (O) Direito do trabalho contemporâneo. São Paulo:
LTr, 2010, p. 118.
34FRAGA, Érica. E–mail e celular estendem jornada de trabalho para casa e até as férias. Jornal
Folha de S. Paulo. Mercado, 28 de nov. de 2011.
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seja no próprio trabalho, seja no campo familiar, nas áreas de conhecimen-
to, lazer e de convívio em sociedade. Porém, conforme bem colocado por
Cardoso (2009), “a duração do dia continua sendo de 24 horas, aceitam–se
cada vez mais atividades simultâneas que permitem, ao preço de conside-
rável  tensão física e psicológica,  multiplicar a quantidade de tempo que
cada um dispõe.”35. 

Demais disso, o avanço tecnológico traz ainda a característica de fa-
zer com que o trabalhador, mais uma vez, seja substituído por máquinas,
gerando, consequentemente, o desemprego, construindo um novo momen-
to histórico, a Revolução Tecnológica ou Virtual, assim como acorreu a Re-
volução Industrial no século XVIII.

Masi (2003) faz algumas considerações acerca desse assunto: 

Já há vinte anos são publicados estudos com previsões sobre o qua-
dro futuro do desemprego tecnológico. Em 1979, o Stanford Research
Institute já anunciava que nos Estados Unidos, pelo fim do século,
80% das tarefas manuais estariam automatizadas, eliminando assim
20 a 25 milhões de postos de trabalho. Já em 1981, um estudo da Uni-
versidade Paris – Dauphine previa que o uso de robôs, máquinas de
controle numérico etc. provocaria a redução de 20% a 25% da mão–
de–obra. Em 1982, relatório do Clube de Roma elaborado por Friede-
richs e Shaf já anunciava o desaparecimento do trabalho manual nos
30 anos seguintes. 
Com obstinação suicida, em vez de encetar profundamente  reorgani-
zações visando à redução drástica dos horários de trabalho, e a rápi-
da desestruturação espaço–tempo do trabalho e da firma, as empre-
sas  preferiram ignorar  essas  cassandras  pontualmente  confirmadas
pelos fatos e perderam tempo com futilidades confusas e inúteis reto-
ques sem importância36.  

O certo é que o ser social tem que se adequar ao que é imposto pela
sociedade, sendo que atualmente ocorre um fenômeno extremamente sen-
sível, em que o indivíduo, empregado ou empregador, deverá equalizar o
tempo de trabalho e o tempo de efetivo descanso, antes que se instale o
caos social, com o adoecimento global da sociedade laborativa, face à com-
petitividade e cobrança presentes na sociedade moderna. 

35CARDOSO, Ana Cláudia Moreira.  Tempos de trabalho, tempos de não trabalho: disputas em
torno da jornada do trabalhador. São Paulo: Annablume, 2009, p. 46.  
36MASI, Domenico de.  O futuro do trabalho.  Fadiga e ócio na sociedade pós–industrial. Trad.
Yadyr A. Figueiredo. 8. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003, p. 282. 
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Antunes (2007) aponta um novo modelo para alcançar verdadeiro
tempo de não trabalho, capaz de garantir ao indivíduo efetiva qualidade de
vida:  

A invenção societal de uma nova vida, autêntica e dotada de sentido,
recoloca, no início do século XXI, a necessidade imperiosa de constru-
ção de um novo sistema de metabolismo social, de um novo modo de
produção fundado na  atividade autodeterminada, baseado no  tempo dis-
ponível (para produzir valores de uso socialmente necessários) na realização
do trabalho socialmente necessário e contra a produção heterodeterminada
(baseada no tempo excedente para a produção exclusiva de valores de troca
para o mercado e para a reprodução do capital). […]
Os princípios constitutivos centrais dessa nova vida serão encontra-
dos ao se erigir um sistema societal em que: 1)  o sentido da sociedade
seja  voltado exclusivamente  para o atendimento das efetivas  necessidades
humanas e sociais; 2) o exercício do trabalho se torne sinônimo de auto–ati-
vidade, atividade livre, baseada no tempo disponível.37. (Grifos do autor)

Inegavelmente a forma para se encontrar a consonância entre tem-
po de trabalho e não trabalho, com efetivas consequências positivas está
fundada na conscientização das verdadeiras necessidades humanas e soci-
ais, em que o trabalho deve ser tratado como parte da vida do indivíduo e
não como causa primária de tudo. 

Entretanto, essas novas concepções se conflitam com o explanado
inicialmente neste tópico, ou seja, no capitalismo, os detentores do capital e
os que o aspiram não sinalizam, ainda que de forma remota, qualquer dis-
posição para uma nova concepção social, em detrimento de seus anseios. 

O cenário mais realista do capitalismo hodierno, considerado selva-
gem pelo modo com que seduz a sociedade, abaliza que as pessoas conti-
nuarão comprando, vendendo, roubando, fraudando, se corrompendo, vi-
sando de alguma forma à ascensão social. Paralelamente, a população con-
tinuará crescendo, o que também contribui sobremaneira para dificultar a
solução de questões, como o trabalho e o tempo de não trabalho na socieda-
de capitalista pós–moderna, o que será analisado mais adiante. 

Há, ainda, quem sustente que a solução para os problemas relacio-
nados ao tempo de trabalho e tempo de não trabalho, e demais questões re-
lacionadas ao capitalismo, seria a adoção de um sistema de socialismo possí-
vel, como defende Nove (1989), para quem uma das questões chave está na

37ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. 5. ed. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 179.
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divisão horizontal e vertical do trabalho, que definitivamente não estaria na
natureza utópica do homem universal de Marx, visto que as especializações
no trabalho continuariam a existir, derrubando, assim, a hipótese de inexis-
tência de uma divisão horizontal do trabalho. 

Contudo, segundo Nove (1989), o aborrecimento e a rotina não são
bens sociais, portanto, as pessoas deveriam estar preparadas para as oportu-
nidades de mudar de emprego38. 

Ao exemplificar, cita uma frase de Marx: “uma pessoa caçará de
manhã, pescará à tarde, cuidará do gado à noite e fará crítica literária após
o jantar, sem se tornar caçador, pescador, pastor ou crítico”, ou seja, execu-
tará várias atividades, sem ser especialista em nenhuma. Uma pessoa deve
ter instrução suficiente para mudar de emprego quando o desejar, ou seja,
“se um professor de línguas deseja ser pedreiro, maquinista de trem, psicó-
logo, trabalhar numa fazenda, deve poder fazê–lo, – sujeito apenas ao crité-
rio da necessidade social (tijolos para a construção, trens a serem dirigidos)
e da aptidão (algumas pessoas são inadequadas para certas tarefas)”, o que
contraria a ideia de Marx, para quem não importa se as pessoas são capazes
de mudar de especialização, já que não haverá nenhuma especialização39. 

Quanto  à  divisão  vertical  do  trabalho,  Nove  (1989)  considera  a
questão mais complicada, quando se busca um socialismo possível, pois é ex-
tremamente complexa a conciliação entre a “óbvia necessidade de hierar-
quia de controle e coordenação” e o “triunfo sobre a divisão vertical do tra-
balho”. Diante disso, menciona inúmeras formas de se dividir o trabalho,
como, por exemplo, as cooperativas, que deveriam ser administradas por
seus membros. O fato é que, para o autor, mesmo se tratando de socialismo,
deverá evidentemente, “haver uma divisão vertical do trabalho”, ainda que
sejam evidentes os problemas oriundos da autoridade (e de seu abuso) e
disciplina40. 

Vale ressaltar que esse trabalho de Alec Nove sobre o socialismo pos-
sível traz indagações e propostas relacionadas a empresas, mercado e con-
corrência, preços, lucro, teoria do valor, investimentos e crescimento, co-
mércio externo, dentre outras. 

38NOVE, Alec. A economia do socialismo possível.  Lançado o desafio: socialismo com mercado.
Trad. Sergio Goes de Paula. São Paulo: Ática, 1989, p. 328. 
39NOVE, Alec. A economia do socialismo possível.  Lançado o desafio: socialismo com mercado.
Trad. Sergio Goes de Paula. São Paulo: Ática, 1989, p. 81–82.
40Id., ibid. 



210

Logo, os trechos extremamente incipientes, destacados de sua pro-
posta, contribuem para o presente estudo apenas à guisa de reflexão sobre
outros modos de pensar um assunto de tamanha relevância, o tempo de
trabalho e tempo de não trabalho no capitalismo moderno, revelando uma
suposta forma de socialismo possível, com vistas a sair de uma utopia român-
tica. Todavia, essa poderia ser uma forma capaz de propiciar a redução do
desemprego e dos conflitos civis. 

Outro autor que faz uma análise de grande relevância da divisão
social do trabalho, sob uma perspectiva socialista, é o filósofo húngaro Ist-
ván Mészáros. Na mesma linha de Nove, entende que, apesar de plausível
o trabalho desmantelar com êxito o Estado burguês e, consequentemente,
também controlar os instrumentos políticos que regulam o sociometabolis-
mo, para dar início a um processo de reestruturação radical, não há que se
pensar em “abolir a divisão social tradicional do trabalho, exceto no que
diz respeito diretamente à propriedade dos meios de produção”. Também
não se pode simplesmente “abolir a fragmentação e a divisão interna do
trabalho vinculadas e incorporadas aos instrumentos e práticas produtivos
tradicionais da sociedade.”41. 

Mészáros (2002) também cuida de traçar os problemas oriundos do
tempo de trabalho e não trabalho na sociedade capitalista contemporânea,
com as seguintes considerações:

A dificuldade é que, enquanto as determinações capitalistas perma-
necem controlando a sociedade, o trabalho – ainda que idealmente
devesse fazê–lo – simplesmente não pode deixar de ser a fonte de ri-
queza, nem o tempo de trabalho a sua medida. Do mesmo modo, sob
tais condições, o valor de troca não pode deixar de ser a medida do
valor de uso, nem podemos simplesmente postular que, em virtude
das implicações ideais destas relações – que transformam o sistema
capitalista em um anacronismo histórico,  mas de modo algum um
anacronismo  imediatamente  visível  e  materialmente  sentido  –,  o
modo de produção baseado no valor de troca realmente entra em co-
lapso. Por isso, enquanto o capital puder encontrar novas saídas para
a expansão através do vasto terreno de sua ascendência global, a não
possibilidade  de  realização  do  indivíduo  social  permanece  apenas
como uma contradição latente desta sociedade, em vez de “explodir”
suas bases estreitas. 

41MÉSZÁROS, István. Para além do capital.  Trad. Paulo César Castanheira e Sérgio Lessa. São
Paulo: Boitempo, 2002, p. 1059.  
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Consequentemente,  se  considerarmos  o  desenvolvimento historica-
mente  identificável  da  essencial  tendência  capitalista  a  redução
drástica do tempo de trabalho necessário, sem postular,  ipso facto, o
colapso do sistema capitalista (mesmo que tal  colapso seja teorica-
mente uma consequência necessária da plena articulação a longo pra-
zo desta tendência), fica patente a existência de uma importantíssima
força negativa que sustenta o capital durante um tempo considerável,
não oferecendo qualquer conforto ao trabalho no futuro previsível. A
tendência em questão, em seu impacto imediato, só pode dividir e
fragmentar ainda mais o trabalho, voltando seus vários setores um
contra o outro, em vez de contribuir positivamente para a unificação
global e para a homogeneização do trabalho previstas na perspectiva
marxiana42.   

Independentemente de qualquer análise que se faça aos mais profí-
cuos estudos dedicados ao tema tempo de trabalho e não trabalho na socie-
dade capitalista moderna, por mais otimista que se possa ser, inevitavel-
mente retorna–se ao círculo vicioso, relacionado a trabalho, consumo (exa-
gerado e fútil) e busca infindável pelo direito ao descanso, gerando, muitas
vezes, conflitos pessoais, capazes de provocar o adoecimento do trabalha-
dor, assunto que será abordado mais adiante no presente estudo. 

Parece  um caminho  sem volta,  pois  a  humanidade  está  voltada
para o materialismo, de tal forma que o assunto em debate certamente ain-
da servirá de campo fértil para inúmeras discussões e proposições, que po-
derão, ou não, alcançar algo de razoável e útil para a sociedade contempo-
rânea.

Conclusão 

Conforme se verificou, o assunto em estudo é extremamente insti-
gante, complexo e de grande relevância na seara social e trabalhista, visto
que o conflito entre o tempo de trabalho e tempo de não trabalho envolve
inúmeras vertentes, que vão da saúde e segurança do trabalhador a ques-
tões de competitividade empresarial, em um mundo globalizado. 

Desde o surgimento do emprego, um dos pontos cruciais entre em-
pregados e empregadores é a duração do trabalho, pois a classe detentora
do capital sempre primou pela busca do lucro, exigindo que os operários

42MÉSZÁROS, István. Para além do capital.  Trad. Paulo César Castanheira e Sérgio Lessa. São
Paulo: Boitempo, 2002, p. 1057. 
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laborassem em jornadas extenuantes, o que culminou em discórdia e insa-
tisfação da classe operária. 

Os conflitos sociais relacionados à duração do trabalho e a outros
direitos sociais almejados pela classe operária foram ganhando força até o
surgimento  de  movimentos  paralelos,  como o  comunismo,  pregado  por
Karl Marx, que se fortaleceu, em função do descontentamento dos trabalha-
dores com o capitalismo. 

Essa situação fez com que outros organismos sociais se movimen-
tassem em prol dos trabalhadores, como no caso da Igreja Católica, que,
por meio do Papa Leão XIII, publicou um dos mais relevantes documentos
de cunho social, a Encíclica Rerum Novarum. 

Destarte, é indiscutível que a construção da duração do trabalho de
oito horas diárias hoje adotada na maioria dos países capitalistas, sofreu
forte influência do movimento comunista de Karl Marx, que, de um lado
pressionava a burguesia, bem como da Igreja Católica, que, de outro lado,
alertava a sociedade sobre os perigos da não observância dos direitos bási-
cos dos trabalhadores.

Após a conquista mundial da duração diária do trabalho em oito
horas, a discussão evolui sobre a necessidade de um efetivo tempo de não
trabalho para o empregado, visando, além de sua saúde e segurança, seu
tempo para lazer, convívio social e familiar, que resultará em uma socieda-
de mais harmônica e justa. 
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