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RESUMO 

 
A pesquisa considera, em seu desenvolvimento, a relação trabalho-educação 
presente nas atividades da disciplina de estágio obrigatório ofertada no currículo das 
Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) do Estado do Ceará. Tem 
como objetivo geral analisar, à luz da crítica marxista, a formação dos educandos 
nas EEEP do Ceará, perscrutando, especialmente, sobre o lugar e o papel do 
estágio supervisionado no processo de preparação/qualificação profissional de 
jovens trabalhadores. De forma mais específica busca, dentre outros fins: i) 
Problematizar  a relação trabalho-educação posta nos estágios das escolas 
estaduais de educação profissional no contexto de crise estrutural do capital; ii) 
Analisar a formação de mão de obra dita qualificada e barata, por meio das diretrizes 
educacionais destinadas à educação dos países pobres alinhadas a disseminação 
dos princípios teóricos dos novos paradigmas educacionais, focando no discurso da 
formação para o trabalho; iii) Estabelecer relação entre as EEEP, detentoras da 
força de expressão ideológica que propala o discurso da empregabilidade, em 
divergência ao crescente desemprego estrutural; iv) compreender a relação entre o 
estágio das escolas profissionais e o atendimento das necessidades impostas pelo 
mercado de trabalho. Desse modo, o pressuposto é que o estágio curricular da 
educação profissional, sob a vigência do praticismo, esvazia a formação do 
trabalhador, se centrando em aspectos meramente instrumentais, sob a justificativa 
de formar força de trabalho supostamente qualificada como reflexo das imposições 
da reprodução ampliada do capital. A pesquisa parte da concepção onto-histórico de 
Marx, considerando a centralidade do trabalho na autoconstrução do homem, 
explicitando, categorialmente, o trabalho como categoria fundante do mundo dos 
homens.  Dessa forma, optamos por utilizar, como referencial teórico-metodológico, 
a ontologia marxiana, posteriormente resgatada por Lukács, a fim de desvelar aquilo 
que a coisa é em sua essência, buscando a origem, o desenvolvimento e a função 
social do objeto, sem perder de vista a categoria da totalidade social. Constatou-se 
que as políticas educacionais voltadas para a educação profissional, em larga 
medida, mostram-se como preparação para o mercado de trabalho com a finalidade 
de atender as necessidades do capital em crise. 
 
Palavras-chave: Trabalho. Educação. Estágio. Escola Estadual de Educação 
Profissional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The research considers, in its development, the labor-education relationship present 
in the activities of the compulsory traineeship offered in the curriculum of the State 
School of Professional Education (SSPE) of the State of Ceará. Its general objective 
is to analyze, focused on the marxist criticism, the formation of the students in the 
SSPE of Ceará, searching out especially the place and role of the supervised 
internship in the process of qualifying young workers. In a specific way, it seeks, 
besides other purposes: i) To problematize the work-education relationship put in the 
stages of the State School of Professional Education in the context of the structural 
crisis in the capital; ii) Analyze the training of skilled and cheap labor, through the 
educational guidelines aimed at the education of poor countries aligned with the 
dissemination of the theoretical principles of the new educational paradigms, 
focusing on the discourse of training for work; iii) Establish a relationship between the 
SSPE, which hold the ideological expression that promotes the employability 
discourse, in disagreement with the growing structural unemployment; iv) to 
understand the relation between the internship of professional schools and the 
fulfillment of the needs imposed by the labor market. Thus, the presumption is that 
the curricular stage of vocational education, under the influence of practice, empties 
the training of the worker, focusing on purely instrumental aspects, under the 
justification of forming a workforce supposedly qualified as a reflection of the 
impositions of expanded reproduction of capital. The research is based on the 
ontological conception of Marx, considering the centrality of work in the self-
construction of man, explicitly categorizing work as a foundational category of the 
world of men. Thus, we chose to use the Marxian ontology, later rescued by Lukács, 
in order to unveil what the thing is in its essence, seeking the origin, development 
and social function of the object, without losing the category of social totality. It has 
been found that educational policies geared to professional education, generally, 
show themselves as preparation for the labor market in order to meet the needs of 
capital in crisis. 
 

Keywords: Labor. Education. Internship. State School of Professional Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como propósito investigar as relações entre as 

Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) do Ceará e o processo de 

reprodução do capital, por meio dos seus desdobramentos no esvaziamento da 

formação profissional dos alunos, tomando como cerne da pesquisa o estágio 

supervisionado como componente obrigatório, que se propala como espaço de 

vivência profissional inicial mais abrangente numa perspectiva de ambientação 

prática à profissão. Diante dessa questão, nossa investigação se baseará na 

ontologia marxiano-lukacsiana para examinar as determinações que delineiam 

os aspectos referentes à subordinação da formação profissional desses futuros 

trabalhadores ao capital com o fim de satisfazer interesses práticos imediatos 

como reflexo da crise estrutural do capital.   

É oportuno destacar que a motivação para o desenvolvimento desta 

pesquisa, surgiu a partir das contradições encontradas em nossa práxis 

pedagógica. Atuando como professora orientadora de estágio em uma EEEP, 

possuía diversas atribuições, tais como: encaminhar, acompanhar e avaliar o 

desempenho dos estudantes em campo de estágio; elaborar e delinear o plano 

de estágio supervisionado; levantar e articular junto a instituições públicas, 

privadas e particulares, parcerias buscando a abertura de vagas para o estágio; 

assumir as funções de supervisor de estágio, na falta deste; dentre outra 

atividades. Durante esse período foram constatadas numerosas contradições, 

por parte dos professores orientadores de estágio, entre o esforço da 

construção de uma prática emancipatória e a real necessidade de inserção 

desses alunos no mercado de trabalho. 

Os processos de captação de vagas, inserção dos alunos em campo de 

estágio, acompanhamento do desempenho e de frequência, bem como a 

avaliação das atividades realizadas levantaram as primeiras inquietações no 

sentido de tentar compreender algumas contradições que permeiam as EEEP, 

como, por exemplo, a dicotomia entre formação humana versus formação para 

o trabalho; o modelo de gestão da Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) 

que originou a Tecnologia Empresarial Socioeducacional (TESE), cujo slogan é 

“Uma filosofia de gestão”, em que se percebe, de modo claro, a presença da 

ideologia empresarial para o alinhamento de uma escola capitalista com a 
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perspectiva da formação de capital humano;  a inserção de novos conteúdos 

pragmáticos voltados para atender a ordem social vigente; dentre outros 

elementos. Tais inquietações foram se avolumando no sentido de tentar 

compreender como os alunos das EEEP depois de finalizar o curso técnico não 

eram absorvidos pelo mercado de trabalho.  

Percebeu-se, assim, a impossibilidade de encontrar as devidas 

respostas no interior da relação escola-aluno, uma vez que, com uma análise 

mais engajada na tentativa de desvelar o real,  compreende-se que essas 

contradições existem somente para a maior parcela da população, melhor 

dizendo, para os trabalhadores e seus filhos, posto que, para a outra parcela, 

minoritária e detentora da riqueza mundial, tem acesso a uma formação 

propedêutica, com vistas a formar os alunos para ocupar  a universidade. 

Trata-se de um projeto que visa responder às exigências da classe proprietária 

dos meios de produção cujo o objetivo é o crescimento econômico, não 

importando nem mesmo o potencial fim dos seres humanos, nem a destruição 

do planeta1.  

Visando investigar os anseios supracitados, pretendemos aprofundar as 

análises sobre a educação profissional, voltando o eixo de nosso exame para o 

componente curricular estágio supervisionado, haja vista a potencialidade do 

mesmo de expressar, grosso modo, uma concepção acerca da relação entre 

trabalho e educação profissionalizante conforme o pensamento pedagógico 

predominante, consubstanciada da defesa da primeira inserção do estudante 

no mercado de trabalho. O apanhar desta concepção, pode nos levar a 

descortinar a relação empobrecida e artificial entre teoria e prática, presente 

nessa proposta de ensino no seio das escolas profissionalizantes no Estado do 

Ceará.  

As EEEP do Estado do Ceará foram inicialmente implementadas pela lei 

Nº 11.741, em julho de 2008, lei essa que altera a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB 9.394/96) ao “redimensionar, institucionalizar e integrar as 
                                                           
1  O relatório intitulado “Recompensem o trabalho, não a riqueza!”, lançado em janeiro de 2018, 

pela OXFAM, afirma que “De toda a riqueza gerada no mundo em 2017, 82% foi parar nas 

mãos do 1% mais rico do planeta. Enquanto isso, a metade mais pobre da população global – 
3,7 bilhões de pessoas – não ficou com nada. No Brasil, não é muito diferente. Hoje temos 
cinco bilionários com patrimônio equivalente ao da metade mais pobre do país, chegando a R$ 
549 bilhões em 2017 – 13% maior em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, os 50% mais 
pobres do Brasil tiveram sua riqueza reduzida no mesmo período, de 2,7% para 2%”. 
(OXFAN,2018) 
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ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens 

e adultos e da educação profissional e tecnológica” (BRASIL, 2008), ou seja, a 

partir daquele momento torna-se possível a integração da educação 

profissional aos diferentes níveis e modalidades de educação, ampliando 

significativamente a política de educação profissional pelo país e criando, 

dentre as inúmeras, outra rede de alianças entre governo e instituições 

privadas.  

A política educacional engendrada pelas EEEP segue a linha de “A 

gestão de uma escola em pouco difere da gestão de uma empresa”, então, “... 

nada mais lógico do que partir da experiência gerencial empresarial acumulada 

para desenvolver ferramentas de gestão escolar” (CEI, 2008, p. 3). Depreende-

se, a partir da TESE, que a mesma foi delineada para levar o ideário 

empresarial para o ambiente escolar, com a falsa premissa de que o grande e 

único problema das escolas públicas é o seu mau gerenciamento, sendo 

suficiente, portanto, um bom gestor para atingir, “de maneira estruturada e 

previsível” os objetivos. 

A política operacionalizada pela Secretaria de Educação do Ceará que, 

no plano do discurso, afirma que as EEEP “desenham a possibilidade de um 

futuro mais justo, mais equânime e com mais oportunidades para os jovens 

cearenses, acenando para a materialidade da experiência de um maior 

exercício de cidadania” (SEDUC, 2017) adere à política federal de educação 

profissional que tem se expandido nos últimos anos -  como exemplo temos a 

décima meta do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n° 13.005/2014,  que 

tem o intuito de oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 

matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, 

na forma integrada à educação profissional e a décima primeira meta que 

pretende triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio 

– que por sua vez cumpre as normatizações dos organismos multilaterais, sob 

o comando do Banco Mundial.  

Tais políticas educacionais não se “voltam às necessidades das pessoas 

e dos grupos que sofrem com as desigualdades, mas às necessidades de 

competitividade e lucro das empresas” (POYER, 2007, p. 151). E nem 

poderiam, afinal no modo de produção capitalista, a educação profissional, nos 

moldes atuais, atende ao caráter classista da educação e se dirige à formação 
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dos pobres, além de servir à manutenção da ordem vigente, ratificando assim o 

caráter tecnicista e uma pedagogia produtivista nos moldes da racionalidade 

econômica, com fins puramente mercadológicos, tornando cada vez mais difícil 

a formação do trabalhador para além do mercado de trabalho. 

Revisando a literatura que trata sobre educação percebemos que a 

formação para o trabalho, nos moldes do sistema capitalista, anda muito 

distante, inclusive se contrapõe, a uma proposta de formação emancipatória, 

que valorize a pessoa humana em sua integralidade e permita o aluno se 

inserir nas dimensões sociais, políticas e produtivas da sociedade enquanto 

sujeito da sua atividade laborativa. Tonet (2012, p. 16) afirma que na sociedade 

regida pela produção de mercadorias “[...] a função hegemônica da educação é 

a de preparar os indivíduos para se inserirem no mercado de trabalho. Pois 

nesta forma de sociabilidade, o indivíduo vale enquanto força de trabalho e não 

enquanto ser humano integral”.  

Nesse sentido, de forma mais específica, pretendemos: i) Fazer um 

breve estudo acerca do trabalho como atividade fundante do ser social;  ii) 

Analisar a formação de mão de obra dita qualificada e barata, por meio das 

diretrizes educacionais destinadas à educação dos países pobres alinhadas a 

disseminação dos princípios teóricos dos novos paradigmas educacionais, 

focando no discurso da formação para o trabalho; iii) Estabelecer relação entre 

as EEEP, detentoras da força de expressão ideológica que propala o discurso 

da empregabilidade, em divergência ao crescente desemprego estrutural; iv) 

compreender a relação entre o estágio das escolas profissionais e o 

atendimento das necessidades impostas pelo mercado de trabalho. 

Ao nos reportarmos a essas questões, aparece como nosso primeiro 

empreendimento iniciarmos os estudos sobre a categoria do trabalho. 

Principiaremos pelo importante movimento empreendido por Karl Marx e 

resgatado pelo filósofo húngaro György Lukács no sentido de expor o trabalho 

como fundamento ontológico do ser social. Grandes autores consideram o 

trabalho como força motriz do homem e, durante o século XIX, Marx atuou 

como um dos maiores filósofos, para explicitar a relação entre o trabalho e a 

autoconstrução do homem. Em Marx, o trabalho assume o importante papel: 

“de me revelar a mim mesmo, de revelar minha sociabilidade e de transformar 

o mundo” (2002, p. 84). A educação, que mantém uma dependência ontológica 
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e uma autonomia relativa em relação ao trabalho, por sua vez, aparece como a 

mediação necessária entre o homem enquanto indivíduo e seu gênero.  

No segundo capítulo, buscamos compreender como a crise que se 

inicia na década de 1970 - denominada por Mészáros de crise estrutural do 

capital, pois diferentemente das crises anteriores (cíclicas) já não atinge 

somente a esfera socioeconômica, mas todas as áreas da vida societal, além 

de não se limitar à uma dimensão interna do capital, mas às três dimensões 

produção, consumo e distribuição – e suas consequências para as reformas 

educacionais que iniciaram nos anos 1990, no Brasil. As implicações que se 

sucederam no contexto educacional apontam para a expansão da política 

neoliberal e todas as suas expressões, com a acentuada entrada do setor 

privado na educação pública, caracterizando a nova era da educação brasileira 

com a política de privatização e mercantilização da educação, sob as diretrizes 

dos organismos internacionais, mais especificamente das instituições 

financeiras internacionais. Nesse contexto, abordamos como o fenômeno do 

desemprego também em fase estrutural é uma consequência inexorável do 

processo de acumulação irrefreável do capital e suas implicações ideológicas 

para o campo educacional. 

No terceiro capítulo, abordamos os rebatimentos da crise estrutural 

do capital no processo de expansão da educação profissional no Estado do 

Ceará com a implementação, a partir de 2008, das Escolas Estaduais de 

Educação Profissional (EEEP), através da Lei 14.273. Inicialmente tratamos da 

Tecnologia Socioempresarial (TESE), que consiste em um manual operacional 

norteador do modelo de gestão que deve ser adotado pelas escolas de ensino 

médio em tempo integral. Buscamos compreender como a TESE, baseada nos 

princípios da Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), deslocou os 

fundamentos educacionais político-pedagógicos para lógica empresarial. 

Identificamos ainda que o estágio curricular obrigatório se mostra como o ápice 

da política educacional profissional e coaduna-se com a ideologia da 

empregabilidade propagada pelas EEEP ao afirmar que o estágio é garantia de 

uma vaga no mercado de trabalho.  

Consoante com a Linha de Pesquisa Marxismo, Educação e Luta de 

Classes do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da 

Universidade Federal do Ceará – E-Luta/PPGEB/UFC, no que se refere à 
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escolha metodológica, optamos trilhar pelo referencial teórico e metodológico 

onto-marxiano, por buscar apreender a realidade em sua totalidade. “Captar a 

realidade em sua totalidade não significa, portanto, a apreensão de todos os 

fatos, mas um conjunto amplo de relações, particularidades e detalhes que são 

captados numa totalidade que é sempre uma totalidade de totalidades” 

(KOSIK, 2012, p. 4).  

A pesquisa possui cunho teórico-bibliográfico e documental, visando 

aprofundar as análises acerca da formação do estudante empreendida nas 

Escolas Estaduais de Educação Profissional do Ceará, com ênfase no estágio 

curricular e sua relação com a lógica do capital em crise.  

Posto isto, vê-se a necessidade de se investigar hodiernamente as 

reformas políticas no campo educacional, visto que em todos os casos, se 

acenam discursos ideológicos no sentido de favorecer o capital monopolístico, 

legitimando assim, a hegemonia da classe dominante sobre a classe 

trabalhadora, com o intuito de perpetuar a dominação econômica. Este 

trabalho, portanto, se justifica a partir da necessidade de aprofundamento nas 

investigações sobre a educação profissional, numa tentativa de desconstrução 

dos discursos propalados pelo Estado, o comitê executivo da burguesia, 

segundo Marx. Nesses termos, chamamos atenção para o processo de 

autoconstrução do homem, com vistas à emancipação humana – “sinônimo de 

liberdade plena” (TONET, 2005, p. 225). Para isso, faz-se necessário uma 

profunda transformação na atual forma de sociabilidade, a fim de garantir a 

formação da classe trabalhadora. 
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2 A CENTRALIDADE DO TRABALHO NA AUTOCONSTRUÇÃO DO HOMEM 

 

Para iniciarmos qualquer discussão acerca do arcabouço teórico da 

educação, e sua inter-relação com o mundo do trabalho, faz-se necessário uma 

explanação ainda que de modo introdutório, acerca deste mundo. Tal 

requerimento reside no fato de que este mundo é a categoria que funda o 

mundo dos homens2 e para existir educação ou qualquer que seja a categoria 

social é necessário que exista, antes de tudo, o próprio homem. Desta feita, 

começaremos nossa exposição pela conceituação da categoria trabalho e suas 

reverberações para a educação.  

Os fenômenos que ocorrem na reprodução social exigem o 

reconhecimento de que as leis que regem o movimento do real são 

engendradas por um processo histórico, dialético e contraditório. Entendemos 

que a humanidade só conseguiu realizar este reconhecimento quando surge 

Marx. É apenas a partir de seu tempo histórico, que se pode realizar a tarefa de 

sintetizar as enormes contribuições de gigantes pensadores da história 

humana, para, enfim, entender como se dá a processualidade histórica do 

movimento da matéria. Marx constrói todo o seu arcabouço teórico constatando 

como a humanidade para poder fazer história, precisa, sobretudo, existir, 

permanecer viva, perseverar com o fio da vida através de suas gerações 

“simplesmente para manter os homens vivos” (MARX, 2007, p.33), ressaltando, 

assim, o caráter materialista da história. O ponto crucial reside no fato de que 

para o homem permanecer vivo precisa impreterivelmente modificar a natureza 

segundo suas necessidades e desejos a fim de alcançar apenas a 

permanência da vida, após esse primeiro ato de existência ser garantido é que 

o homem poderá, satisfatoriamente ou não, arquitetar outras necessidades e 

desejos, agora não mais ligados diretamente com a satisfação primeira de 

prover a vida. 

Desta forma, entendemos o pensamento de Marx como 

revolucionário e crítico porque compreende a realidade social a partir de suas 

                                                           
2 Ao nos referirmos a homem/homens ao longo do texto queremos nos referir, na realidade, à 

humanidade de maneira geral, ao conjunto de homens, mulheres, crianças e idosos, pois em 
uma sociedade de classes fundada no patriarcado a utilização do masculino genérico anula o 
papel da mulher na sociedade e reforça a ideia de homem como o “legítimo e bastante 
representante do ser humano”. (BARRENO, 1985, s/p) 
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raízes ontológicas e não mais gnosio/epistemológicas. A descoberta do referido 

autor se trata justamente de entender que, para sobreviverem, os homens têm 

de transformar constantemente a natureza. Os homens, para existirem, 

portanto, possuem uma condição ineliminável, a saber, sem a transformação 

da natureza nos meios de produção e subsistência não há reprodução da 

sociedade possível. 

Assim, somente “homens ativos, realmente existentes” (MARX, 2007, 

p.32) poderão, a partir deste fato fundamental, desenvolver outras quaisquer 

ações. Ainda sobre essa questão ressalta  Marx (2007, p. 32-33)  

 

[...] o primeiro pressuposto de toda existência humana e 
também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de 
que os homens têm de estar em condições de viver para poder 
“fazer história”. Mas, para viver, precisa-se, antes de tudo, de 
comida, de bebida, de moradia, vestimentas e algumas coisas 
mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios 
para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria 
vida material [...].  

 

Ora, é justamente a partir dessa produção da vida material que todo 

o desenvolvimento da humanidade começa, ou seja, no trabalho. Aí reside o 

caráter essencialmente ontológico do homem, onde ao transformar a natureza 

ele transforma a si mesmo. Em linhas gerais, a teoria marxiana fundamentada 

na concepção histórico materialista, concebe o trabalho como “[...] um processo 

entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria 

ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se 

confronta com a matéria natural como uma potência natural.” (MARX, 2013, 

p.255).   

Assim, o trabalho se revela como atividade exercida pelos homens 

que será capaz de prover a existência do próprio homem, através do 

intercâmbio com a natureza, e ir para além dela, criando consequentemente, o 

seu mundo, o mundo social.  Desta forma, constata-se o caráter ineliminável do 

trabalho para a reprodução da sociabilidade humana, pois o trabalho enquanto 

força motriz capaz de elevar a condição humana meramente natural a um 

patamar ulterior de correspondência, correlação e nexo com os outros 

humanos, existe na medida em que estes necessitam prover primeiramente 

sua subsistência. 
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Lukács (1978), na esteira de Marx, define o trabalho como atividade que 

transforma o mundo natural em bens necessários ao processo de reprodução 

social, é o trabalho, portanto, a condição de existência do homem, 

independente de todas as formas de sociedade, eterna necessidade natural de 

mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida 

humana. Ainda sobre a conceituação do trabalho, Lukács (1978) o define como 

protoforma do ser social, ou seja, como forma originária do ser social, a forma 

primeira do homem entrar em contato, além da natureza, com o gênero 

humano, com os outros seres da sua mesma espécie, e assim alcançar seu 

objetivo precípuo enquanto seres vivos dependentes da natureza, a garantia da 

sua existência, ou posto de outra forma, para o homem permanecer partícipe 

da organização natural da vida na Terra, garantindo a vida humana, faz-se 

necessário seu incessante ato de transformar a natureza.  

A essência humana da natureza não existe senão para o homem social 

em uma cúmplice relação de dependência. Nesse sentido, Marx (2010, p.35) 

afirma que “A sociedade é, pois, a plena unidade essencial do homem com a 

natureza, a verdadeira ressurreição da natureza, o naturalismo acabado do 

homem e o humanismo acabado da natureza’’.  

Para Marx (2013, p. 261), o trabalho se caracteriza pela “[...] 

apropriação do elemento natural para satisfação de necessidades humanas, 

condição universal do metabolismo entre homem e natureza, perpétua 

condição natural da vida humana [...].” Marx (2010, p. 84) explicita a 

importância da natureza ao falar que ela é 

 

 [...] um meio de vida imediato, quanto na medida em que ela é 
o objeto/matéria e o instrumento de sua atividade vital. A 
natureza é o corpo inorgânico do homem a saber, a natureza 
enquanto ela mesma não é corpo humano. O homem vive da 
natureza significa: a natureza é o seu corpo, com o qual ele 
tem de ficar num processo contínuo para não morrer. Que a 
vida física e mental do homem está interconectada com a 
natureza não tem outro sentido senão que a natureza está 
interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da 
natureza.  
 

Nesse sentido, para a satisfação das necessidades humanas cria-se 

objetos que possuem um valor, o valor de uso. Então, por exemplo, se um 

homem do período paleolítico encontra, na floresta, um galho de madeira caído 
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no chão e decide cortar sua ponta de modo a deixá-la afiada e utilizá-la como 

lança para caçar animais, ele atribuiu um valor àquele galho, antes 

desprezado, e, a partir daquele momento, ele a usará para atender sua 

necessidade de comer para poder sobreviver. Pode-se extrapolar esse 

exemplo e afirmar que o trabalho, em seu sentido ontológico, produz objetos 

com valor de uso para a satisfação das necessidades humanas. Para Marx 

(2013, p.114), “a utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso”, isto é, o 

homem, ao modificar natureza, de acordo com as suas necessidades, confere 

utilidade aos seus recursos naturais e atribui valor de uso, para serem 

utilizados na reprodução de sua existência.  

Esta descoberta tem importantes implicações a serem feitas, a saber, a 

centralidade e universalidade da categoria trabalho é a eterna necessidade de 

efetivação do intercâmbio orgânico do homem com a natureza e condição de 

reprodução social da vida humana. É esta descoberta que torna possível trazer 

à luz as raízes das contradições que permeiam a reprodução do capital. 

Para Lukács, pensador húngaro que tomou para si a incumbência de 

reavivar o pensamento de Marx e resgatar a perspectiva revolucionária do 

filósofo alemão, o trabalho se mostra como a atividade pela qual o homem 

modifica a natureza e a si mesmo, afastando-se cada vez mais do meio natural, 

que é regido por “legalidades especificamente biológicas” (LUKÁCS, 2010, p. 

51) e começa por desenvolver uma nova processualidade, não mais 

caracterizada como epifenômeno3, mas agora regulado por uma consciência. 

Logo, através do trabalho, o homem criou um novo tipo de relação, consigo 

mesmo e com os outros homens, garantindo, assim, a existência de um novo 

tipo de ser, o ser social, e o seu desdobramento se deu no desenvolvimento da 

sociedade. 

O referido autor tem como propósito “determinar principalmente a 

essência e a especificidade do ser social” (LUKÁCS, 2010, p. 35) e para tal 

discorre da relação existente entre os três tipos de ser, a saber: natureza 

inorgânica, natureza orgânica e a sociedade, pois  

 

                                                           
3 Epifenômeno se caracteriza por uma “ordem de eventos, de caráter secundário ou acessório, que 
acompanha uma ordem correlata, considerada primária e essencial.” (LUKÁCS, 2010, p.51)  
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Tal coexistência dos três grandes tipos de ser –suas 
interações, bem como suas diferenças essenciais aí incluídas – 
é, assim, um fundamento tão invariável de todo ser social que 
nenhum conhecimento do mundo que se desenvolva em seu 
terreno, nenhum conhecimento do homem, poderia ser 
possível sem o reconhecimento de uma base tão múltipla como 
fato fundamental. Visto que essa condição do ser também 
fundamenta toda práxis humana, ela tem necessariamente de 
constituir um ponto de partida ineliminável para todo o 
pensamento humano [...] (LUKÁCS, 2010, p. 36) 

 

Destaca-se o ser inorgânico como um ser sem vida, matéria inanimada 

encontrada na natureza, caracterizado pelo conjunto de processos químicos e 

físicos que resultam apenas na modificação de si mesmo, no mais da mesma 

coisa, ou seja, o mineral se torna e permanece mineral por todo sempre, não 

havendo uma verdadeira transformação em sua essência. A máxima novidade 

que acontece nesse tipo de ser é apenas uma mudança física em sua 

estrutura, não há transformação química da sua essência. Assim, por exemplo, 

se um iceberg, um grande bloco de água congelada que se desprendeu de 

uma geleira, derrete, a água contida nele apenas passou da sua forma sólida 

para a forma líquida, sua forma interna modificou-se, mas a água permanece 

água. Lessa (2007, p. 22) afirma que “seu processo de transformação, sua 

evolução, nada mais é senão um movimento pelo qual algo se transforma em 

algo distinto”, porém, esse distinto, reitera-se, permanece essencialmente igual, 

pois não há alteração na composição da matéria e muito menos a formação de 

novas substâncias. Estas não possuem propriedades diferentes das 

substâncias iniciais. 

O reino mineral é formado basicamente por variados elementos 

químicos que possuem diferentes números de prótons em seu núcleo e dessa 

maneira são responsáveis por formar o mundo natural e tudo que ele contém. 

O arranjo desses elementos na natureza demonstra uma série finita de 

possibilidades de criação de reações. Pensemos na história do surgimento do 

planeta Terra até os dias de hoje. O referido planeta existe há 

aproximadamente quatro bilhões de anos e, no começo, a atmosfera terrestre 

era muito diferente do que existe hoje, mas mesmo passado bilhões de anos, 

ainda existem os mesmos gases, apenas em quantidade e proporções 

diferentes.  Assim, nesse reino o que existe é uma mesma organização da 

matéria, alterando, na maioria dos casos, apenas seus estados físicos. Os 
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grandes estudos acerca do mundo inorgânico estão relacionados com a 

procura das partículas fundamentais que formam os elementos químicos, de tal 

forma que suas composições já são, na maioria dos casos, conhecidas.4 

O ser orgânico, por sua vez, é a esfera da vida e sua incessante 

reprodução. A palavra “orgânico” segundo Feltre (2004) está relacionada com 

vida, é inerente a tudo que possui vida, em oposição ao inorgânico que 

significa a ausência de vida, diz respeito aos compostos orgânicos que contêm 

o elemento químico carbono. No campo das ciências naturais a teoria mais 

aceita para a transição dos compostos inorgânicos em compostos orgânicos, é 

a de Stanley Miller, que em 1952, simulou em laboratório a atmosfera primitiva 

da Terra, conseguindo produzir, através de descargas elétricas dirigidas à 

mistura de gases, aminoácidos simples, isto é, compostos formados por 

carbono (orgânicos) que são estruturas fundamentais para a construção e 

manutenção da vida. A partir da produção experimental de aminoácidos em 

laboratório tornou-se evidente para a comunidade científica a possibilidade de 

uma organização molecular diferente da matéria inorgânica que por meio da 

evolução química das moléculas originou a matéria orgânica.  

Essa transição, para Lukács, baseando-se em Marx, proporcionou o 

desenvolvimento de um estágio superior do ser, uma vez que com o 

surgimento do organismo vivo surgem novos processos, mais complexos, 

portadores de metabolismo próprio que necessitam obter energia para 

manterem o estágio vital. Para Lessa (2016), a essência desse novo tipo de ser 

reside na sua capacidade de reprodução biológica, pois é exatamente essa 

novidade que não existia no tipo de ser anterior e esta permite a 

complexificação e desenvolvimento dos seres. Lessa (2016, p. 19), afirma que 

a natureza orgânica é formada pela “incessante reprodução do mesmo” posto 

que (2014, p.13) “Goiaba vai dar goiabeira – que vai dar goiaba, que, por sua 

vez, dará goiabeiras, e assim por diante”. A esfera da vida passa a ser 

caracterizada por processos biológicos que tem por função precípua a 

propagação das espécies, através de novas substâncias e novas reações, tais 

                                                           
4 Inicialmente, acreditava-se que os átomos eram as menores partículas existentes no mundo 
até o final do século XIX. O próprio nome átomo significa unidade indivisível. No começo do 
século XX, houve a descoberta de partículas subatômicas como os prótons, nêutrons e 
elétrons. Atualmente, já se tem conhecimento de partículas ainda menores, tais como 
neutrinos, quarks e glúons.   
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como a respiração, fotossíntese, produção de proteínas, produção e consumo 

de energia, dentre muitas outras.  

Para Lukács (2010), esse atual estágio de desenvolvimento, tem por 

fundamento ser biológico, ou seja, o ser é regido por legalidades puramente 

biológicas, é dado pela imediaticidade da natureza e ainda não possui nem 

mesmo a mais insignificante iniciativa de transformação ativa da natureza, 

comportando-se apenas como ser passivo, operando somente ações de 

adaptação ao mundo natural. Assim, se, por exemplo, um cacho de bananas 

cresce e serve de alimento para uma família de macacos em nada se pode 

afirmar que o florescimento de tal cacho teve um caráter intencional ou mesmo, 

na mais absurda hipótese, que a bananeira tem um apreço por macacos. A 

formação da fruta deve-se exclusivamente à reprodução biológica da espécie 

vegetal e tem como único objetivo produzir mais bananeiras a fim de perpetuar 

sua espécie. Dessa maneira, afirma o autor supracitado acerca dessa esfera 

do ser (ibidem, p. 42) “Sua existência permanece totalmente submetida ao 

círculo das necessidades biológicas de sua autopreservação e reprodução do 

gênero”. 

Assim como aconteceu com a esfera inorgânica - com o surgimento 

e desenvolvimento de processos biológicos e consequentemente um novo tipo 

de ser - o processo contínuo de evolução natural dos seres vivos, que durou 

milhões de anos e ainda hoje está em movimento, deu origem ao Homo 

sapiens. Com o surgimento dos seres humanos tem-se uma nova forma de se 

fazer história, já não mais se trata de uma história puramente biológica, mas a 

de como eles se organizam em sociedade para garantir a reprodução biológica 

dos indivíduos que compõem esta sociedade. Recordemos, pois, o começo 

desde capítulo que fala sobre a produção da vida material como o primeiro ato 

histórico dos homens.  

O trabalho trata, portanto, conforme Lukács (1978, p.4), da “base 

dinâmico-estruturante de um novo tipo de ser” e nasce a partir de um 

“determinado grau de desenvolvimento do processo de reprodução orgânica”. 

O referido autor afirma, também, que a formação do ser social vem 

tardiamente, uma vez que as esferas ontológicas do ser são formadas também 

pela esfera do ser inorgânico e pela esfera do ser orgânico, articuladas entre si. 

Dessa forma, deve-se reiterar a vinculação entre o ser social – o único que é 
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capaz de adaptar a natureza às suas necessidades, através do trabalho, e as 

outras esferas ontológicas.  

A formação desse novo tipo ser, o social, só foi possível graças, em 

primeira instância, à transformação da natureza inorgânica, antes com 

características unicamente minerais, com capacidade de operar apenas 

processos físico-químicos, em natureza orgânica, que passou a operar 

processos biológicos e resultou em um sistema imbricado de processos 

naturais, por conseguinte, toda a vida humana permanece com uma 

ineliminável interdependência das bases menos complexas do ser. A essas 

passagens de um tipo de ser mais simples ao mais complexo Lukács intitulou 

salto ontológico. Acerca dessa nova relação do ser com o ambiente o referido 

autor afirma que  

 

[...] todo salto implica uma mudança qualitativa e estrutural do 
ser, onde a fase inicial certamente contém em si determinadas 
premissas e possibilidades das fases sucessivas e superiores, 
mas estas não podem desenvolver-se a partir daquela numa 
simples e retilínea continuidade. A essência do salto é 
constituída por esta ruptura com a continuidade normal do 
desenvolvimento e não pelo nascimento, de forma imediata ou 
gradual, no tempo, da nova forma de ser.” (LUKÁCS, 2012, 
p.3). 

 

O salto se manifesta como uma transformação radical na 

processualidade do ser, corresponde a novas possibilidades de interação do 

ser com o meio ambiente, através de uma ruptura das inter-relações das 

esferas anteriores. Tal ruptura significa dizer que legalidades qualitativamente 

novas serão postas em movimento e que cada nova esfera se constitui com 

certa autonomia em relação à anterior simultaneamente em que mantém uma 

relação eterna de dependência para com ela, em virtude de “a barreira natural 

só pode retroceder, jamais desaparecer completamente” (LUKÁCS, 2018, p. 

36). Uma vez operado o salto, ou seja, uma vez alterada a essência do ser, 

este salta para além de sua imediaticidade, tem-se um processo irreversível 

onde a nova forma de ser jamais irá retroceder a patamares iniciais de sua 

formação5. “Portanto, o salto, ainda que pontual (é um momento de ruptura), é 

                                                           
5 Na compreensão de Lukács (1969, p. 20), “ [...] um salto pode durar milhões de anos, com 
vários pulos para a frente, recaídas, e assim por diante, e creio que no mundo animal mais 
evoluído houve vários impulsos na direção da organização social, depois efetivamente 
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sempre processual, uma dinâmica articulação entre negação do velho e 

afirmação do novo.” (LESSA, 2002, p.253). 

Nessa perspectiva, o trabalho se configura como o processo de 

transformação da natureza, pelo homem, de forma consciente. Dessa maneira, 

produz na sua consciência o resultado da ação antes mesmo de sua 

objetivação. O trabalho é condição ineliminável da existência humana com 

vistas ao seu desenvolvimento enquanto gênero, haja vista a dependência para 

com a natureza e para com os objetos construídos ao longo da história.  

 

2.1 Trabalho como categoria fundante do ser social 

 

A ruptura ontológica operada pelo trabalho na formação do ser social 

está diretamente ligada à consciência. Para Lessa (2016), o trabalho estreia no 

mundo do ser social uma nova inter-relação entre teleologia e causalidade. Se 

antes, com a esfera da natureza, o ambiente somente conhecia o princípio da 

causalidade, onde as formas existentes do ser se limitavam ao “contínuo 

tornar-se outro” e a “incessante reprodução do mesmo” no qual consistiam em 

mudanças na forma da matéria e se limitavam a uma estreita relação de causa 

e efeito. Os objetos formados já possuíam uma predeterminação específica, ou 

seja, sua existência em nada alteravam os nexos causais pré-existentes. 

Recordemos o exemplo da goiabeira que dá goiabas ou da pedra que se torna 

areia, suas existências já possuem em si mesmas um futuro previsível. 

Segundo Lukács, a causalidade é um princípio de “automovimento que repousa 

sobre si mesmo, mantendo seu caráter mesmo quando uma série causal tem 

seu ponto de apoio num ato de consciência” (LUKÁCS apud LESSA, 2002, p. 

71). 

A introdução da consciência humana, uma novidade no meio natural 

uma vez que a consciência dos animais é limitadamente epifenomênica, 

“consiste na realização da posição teleológica como um produto adequado, 

ideado, desejado” (LUKÁCS, 2013, p 61). Em outros termos, a atividade 

humana está sempre vinculada a execução de uma finalidade, planejada na 

sua consciência previamente, a fim de chegar ao objeto idealizado. Nesta 

                                                                                                                                                                          
realizada numa espécie de macaco, a partir da qual, gradualmente se formou o homo sapiens.” 
(grifos no original) 
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esfera da existência, o ser executa uma atividade livre e consciente, 

teleologicamente orientada. Marx (2013, p. 255), em uma de suas citações 

mais famosas, ressalta o caráter humano do trabalho ao dizer que 

 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e 
a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colméia. 
Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele 
figura na mente sua construção antes de transformá-la em 
realidade. No fim do processo do trabalho aparece um 
resultado que já existia antes idealmente na imaginação do 
trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual 
opera; ele imprime ao material o projeto que tinha 
conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do 
seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade. 

 

Essa especificidade da esfera humana traduz-se na capacidade que 

o homem possui de dar respostas, realizar trabalho como pôr teleológico, de 

inserir na natureza novos nexos causais, sujeitando-a segundo suas 

necessidades. Aí reside a diferença essencial entre o ser social e o ser natural, 

dado que homem e natureza são ontologicamente distintos.  Portanto, a 

categoria do trabalho possui como uma de suas características ser essa 

atividade laboral humana orientada para um fim que tem origem na sua 

consciência e é capaz de antever o resultado da sua ação idealmente. Esse 

fato aparentemente simples traz reverberações complexas e que fogem ao 

controle humano em geral, desencadeando um processo chamado por Lukács 

de “período de consequências”. 

Para esse autor, 

 

[...] o pôr teleológico significa, antes de tudo, uma ação 
(trabalho) orientada por um fim previamente ideado. O ponto de 
partida decisivo da ontologia do ser social encontra-se na 
definição da especificidade humana como uma nova forma do 
ser surgida mediante o complexo do trabalho, que Lukács 
define como pôr teleológico. O trabalho é entendido como 
complexo genético do ser social e como modelo de toda práxis 
social precisamente porque nele está contida a diferença 
específica que instaura a linha divisória entre o modo de 
reprodução da existência social e aquele pertinente aos seres 
que compõem a esfera da natureza.6 

 

                                                           
6 Citação retirada da nota de rodapé no livro Prolegômenos para uma ontologia do ser social 

(LUKÁCS, 2010, p. 44).   
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Dessa forma, compreende-se o trabalho como o complexo categorial 

do ser social marcadamente responsável por diferenciar a reprodução social 

dos homens e a reprodução biológica da esfera da natureza, pois somente com 

o modelo do pôr teleológico, a práxis social torna-se uma realidade 

fundamentalmente distinta da natureza, uma vez que ela é regida somente por 

processos causais. Lukács expande sua teoria do ser social com sua 

contribuição à compreensão ontológica a partir da herança deixada por Marx 

ao afirmar que a teleologia é uma categoria vista como uma realidade do 

mundo dos homens e que mantém com a causalidade uma relação de 

contrariedade ao operar um movimento conscientemente elaborado. Assim, 

para o filósofo húngaro, o que existe é uma contraposição entre a causalidade 

“princípio de automovimento que repousa sobre si mesmo” e a teleologia “uma 

categoria posta”.  

Nesse sentido, Lessa (2002) afirma que para o filósofo húngaro, o 

ser social é essencialmente causalidade posta, pois 

 

Teleologia e causalidade são pólos igualmente reais, 
efetivamente existentes e ontologicamente distintos. A 
“coexistência concreta” entre elas tem lugar apenas e tão 
somente em um único complexo: o trabalho. Exclusivamente 
no interior desse “processo real unitário” encontramos essas 
categorias enquanto pertencentes ao ser-precisamente-assim 
existente. Isso significa que a teleologia não existe por si 
mesma (ao contrário da causalidade), mas apenas no interior 
de nexos causais determinados. A teleologia, portanto, é 
cronologicamente posterior à causalidade, tem sua existência 
limitada ao interior de um único complexo social (o trabalho) e, 
por isso, só pode operar em indissociável conexão com o 
desenvolvimento causal, não teleológico, do mundo dos 
homens. (LESSA, 2002, p. 76) 

 

Assim, esse momento abstrato em que o homem antecede sua ação 

na consciência Lukács chamou de prévia-ideação, pois antecede todo ato de 

trabalho. Por ela o homem atinge os resultados antes mesmo de realizá-lo. 

Lessa (2106) ressalta que mesmo esse momento sendo abstrato possui força 

material e exerce incitamento na realidade para a determinação de futuros atos 

sociais. Ao criar idealmente um objeto em sua consciência, o homem dirige seu 

pensamento para a ação. Recordemos mais uma vez do exemplo do homem 

que vivia no período Paleolítico. Ao encontrar um galho caído na floresta ele foi 
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capaz de antever idealmente uma lança e prontamente o imaginou segurando-

o e atingindo uma presa, sua futura refeição. Em seguida, de maneira imediata, 

realizou a ação de procurar pedras a fim de cortá-las e encaixá-las na ponta do 

galho.  

Contudo, para se configurar em realidade da vida humana torna-se 

imprescindível a verdadeira transposição do pensamento em ação, produzindo 

em concreto seu pensamento, objetivando. Lessa (2016, p. 29) afirma que “Ao 

ser levada à prática, a prévia-ideação se materializa num objeto, se objetiva. O 

processo que articula a conversão do idealizado em objeto [...] é denominado 

por Lukács de objetivação”. É através do trabalho que o homem transforma a 

causalidade em causalidade posta, onde será objetivada a prévia-ideação. 

Percebe-se uma relação direta entre prévia-ideação e objetivação, uma vez 

que a segunda somente é possível devido a existência da primeira.  

Desta feita, ao objetivar a ideia o homem não se torna o objeto 

construído, eles não mantêm uma relação de identidade entre si, pelo contrário, 

após a efetivação do objeto, o homem reconhece nele o fruto de seu trabalho, 

algo externo a si. Tal objeto criado possui em si uma natureza distinta da 

natureza do homem que o criou, são essencialmente diferentes. A distinção 

entre sujeito e objeto é de fundamental importância para o processo de 

exteriorização, pois, ao realizar trabalho, isto é, modificar a natureza segundo 

seus desígnios, transformação teleologicamente orientada, o homem também 

transforma o seu ser, ou seja, concomitantemente ao processo de objetivação 

está atrelado o processo de exteriorização, pois nesse encadeamento de 

ações, o sujeito adquire “uma relação consigo mesmo qualitativamente 

diferente, inteiramente heterogênea em relação a condição animal” (LUKÁCS, 

2013, p. 98). Nesse sentido, (LESSA, 2016, p.31) desvela 

 
A exteriorização é esse momento do trabalho através do qual a 
subjetividade, com seus conhecimentos e habilidades, é 
confrontada com a objetividade a ele externa, à causalidade, 
por meio desde confronto, pode não apenas verificar a validade 
do que conhece e de suas habilidades, como também pode 
desenvolver novos conhecimentos e habilidades que não 
possuía anteriormente. 

 

Marx afirma que o homem ao transformar a natureza “muda ao 

mesmo tempo sua própria natureza, desenvolve as potências que nele estão 
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adormecidas e sujeita o jogo das suas forças à sua própria autoridade” 

(LUKÁCS, 1979, p. 16). Por meio do trabalho, o homem se torna homem em 

uma incessante criação - consciente - do novo, onde mediante a transformação 

da natureza o homem também transforma a si mesmo.  

Esta descoberta tem importantes implicações a serem feitas, a 

saber, a centralidade e universalidade da categoria trabalho é a eterna 

necessidade de efetivação do intercâmbio orgânico do homem com a natureza 

e condição de reprodução social da vida humana. É esta descoberta que torna 

possível trazer à luz as raízes das contradições que permeiam a reprodução do 

capital. 

Jimenez (2008, p. 12), argumenta que: 

 

É, portanto, o trabalho que garante a continuidade da 
existência dos homens, pois funda o ser social ao mesmo 
tempo em que com este surgiu. Pronunciar que o trabalho é 
categoria fundante da sociabilidade humana é compreender 
que a relação entre homem e natureza constitui-se como 
inseparável, sendo que a última adaptada àquele, relação esta 
complexamente mediada, que envolve infinitas outras 
articulações determinantes no mundo dos homens. Assim, ao 
transformar a natureza, o homem também se transforma 
porque aperfeiçoa e aprofunda cada vez mais o que conhece 
de si e da própria natureza, criando incessantemente o novo, 
cujas possibilidades de realização, por sua vez, geram novas 
necessidades, desencadeando, ao supri-las, novas situações 
históricas, onde o homem não é mais o mesmo. Dessa forma, 
pelo trabalho, o homem se tornou o único ser na natureza 
capaz de construir sua própria realidade, transformando-se em 
cada processo de transformação. 
 
 

Nesse sentido, o trabalho possibilitou a complexificação da 

sociedade e com isso chama a vida os outros complexos sociais necessários 

para a reprodução social, tais como, ciência, arte, filosofia, direito, linguagem, 

etc...  Todos os complexos surgiram a partir das necessidades postas pelo 

trabalho, pois ele é o complexo fundante que exige mediações na reprodução 

social que apenas serão supridas por atividades que vão para além do 

trabalho. A linguagem, por exemplo, surge simultaneamente com o trabalho, 

pois aquele complexo foi necessário, a partir de um determinado momento da 

nova vida social, para a homem expressar o conteúdo da sua consciência e 
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alcançar um nível mais elevado de sociabilidade. A linguagem, portanto, foi 

fundamental para o desenvolvimento do trabalho e da sociedade em geral.  

Assim, o trabalho se torna um “complexo de complexos” que para se 

manter ativo necessita dessa inter-relação com os demais complexos. Tonet 

(2003) ressalta, baseado nesse sistema articulado de categorias, a importância 

da totalidade na análise do ser, pois ao fazer o exercício de abstração de um 

determinado objeto faz-se necessário uma verdadeira compreensão de todos 

os delineamentos que possam atravessá-lo - ademais quando se trata da 

sociedade burguesa mistificadora do real por excelência – partindo sempre do 

complexo fundante, o trabalho.  

É oportuno diferenciar, entretanto, os complexos que são 

inelimináveis do ser social e aqueles que nasceram da divisão de classes. Lima 

e Jimenez (2011) reiteram a afirmação marxiana de que o trabalho, complexo 

fundante do ser social, permanente intercâmbio do homem com a natureza, é 

ineliminável da vida dos homens, ou seja, é um complexo universal, que 

sempre existirá independente da forma de sociedade existente. Os complexos 

ditos universais nasceram para atender a todos os partícipes do gênero 

humano, não priorizando alguns exemplares por serem detentores dos meios 

de produção. Assim, por exemplo, as categorias analisadas por Lukács, tais 

como o direito e linguagem, são categorias que pertencem a universos 

distintos. A linguagem é um complexo próprio do gênero humano, sendo por 

ele utilizada como forma de os homens se tornarem cada vez mais sociais, 

enquanto o direito é próprio do modo de produção capitalista que tem por 

propósito revogar os confrontos que necessariamente intercorrem no seio da 

luta de classes. Portanto, faz-se necessário o entendimento de que as 

categorias que não são eternas e universais, são, portanto, criações humanas 

e, dessa maneira, passíveis de transformação.  

Todos os complexos fundados pela protoforma do ser mantêm com 

o trabalho uma relação de “dependência ontológica e de autonomia relativa” 

(TONET, 2012, p.31). Dependência ontológica porque tem nele a sua raiz, tais 

complexos surgem a partir dos seus delineamentos, isto é, a maneira como os 

homens se organizam no trabalho relaciona-se com a maneira que os homens 

se organizam nas demais esferas sociais. Trata-se, portanto, do trabalho 

enquanto categoria fundante do mundo dos homens e as demais se 
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comportam como categorias fundadas.  Contudo, mantém uma autonomia 

relativa, devido a sua especificidade, pois, para o trabalho se desenvolver 

precisou chamar a cena complexos de outra natureza, que não se configuram 

como manifestações engessadas e encerradas no trabalho.  Desvela o referido 

autor 

 

Contudo, embora o trabalho seja o fundamento ontológico do 
ser social, este não se resume àquele. Com a complexificação 
da realidade social, surgem novas necessidades e novos 
problemas, que não poderiam ser enfrentados no âmbito do 
próprio trabalho. É a partir disto que surgem novas dimensões 
sociais, tais como direito, política, arte, ciência, religião, 
educação, etc., cada qual com uma natureza e funções 
específicas para resolução destas novas questões. Natureza e 
funções que só poderiam cumprir se tivessem uma autonomia 
(sempre relativa) com relação à matriz que lhe deu origem. Daí 
dizermos que elas têm uma dependência ontológica e uma 
autonomia relativa em relação à matriz fundante que é o 
trabalho (2003, p. 14-15). 
 
 

Destaca-se que também há uma determinação recíproca. Dessa 

forma, a educação pode influir mutuamente sobre o trabalho. É a partir dessa 

relação recíproca que ocorre o processo de desenvolvimento da socialização 

dos homens – o trabalho permanece como categoria que estrutura todas as 

práxis sociais e estas exercem uma força contrária, de menor intensidade, que 

agem no sentido de construir uma relação dialética em que tais categorias 

permaneçam indissoluvelmente unidas. 

O trabalho até aqui delineado diz respeito ao trabalho criador de 

valores de uso, aquele vinculado à satisfação das necessidades humanas, 

“eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e 

natureza e, portanto, da vida humana” (MARX, 2013, p. 120). Entretanto, o 

trabalho engendrado na sociedade cindida por classes se torna algo muito 

distinto da sua essência e se transfigura em sofrimento para a classe 

trabalhadora, isto é, o trabalho, sobretudo no interior do sistema capitalista de 

produção, ao invés de potencializar o desenvolvimento das capacidades 

humanas, permite que seja para o homem um ato de “autossacrifício, de 

mortificação” (MARX, 2010, p. 83). O trabalho originalmente produtor de 
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valores de uso transforma-se em trabalho abstrato7, produtor de mais-valor.  

Assim, com o objetivo único de atender às demandas inerentes ao capital, sua 

valorização, reprodução e expansão, ele precisa necessariamente subsumir o 

trabalho a sua lógica e para tal produz desumanidade e alienação. Sobre essa 

questão, Marx (2010, p.86) afirma que nessa imbricada relação as mercadorias 

produzidas são de pertencimento de alguém, não de deuses ou da natureza, 

mas pertencem “a outro homem fora o trabalhador”. Esse outro homem, 

detentor do mais-valor, irá usufruir da ruína do trabalhador ao se apossar de 

toda riqueza material produzida por este. Nessa medida, discorre Marx: 

 

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza 
produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e 
extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais 
barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do 
mundo das coisas [...] aumenta em proporção direta a 
desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz 
somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador 
como uma mercadoria, e isto na medida em que produz de 
fato, mercadorias em geral. (Marx, 2010, p.80). 
 
 

Em vista disso, o trabalho, princípio de existência da humanidade, 

subordinado ao capital, acaba por se tornar fonte de dominação sobre a vida 

do trabalhador, pois ao realizar seu trabalho, o produtor satisfaz às 

necessidades do capitalista e não mais as suas, e sobretudo é obrigado a fazê-

lo sob pena de perecimento. Constrói-se uma relação de estranhamento, onde 

ele não mais se reconhece no produto de seu trabalho, tornando-se alheio ao 

homem que o construiu, o produtor se torna alienado do seu produto.  Dessa 

maneira, afirma o pensador alemão 

 

[...] objeto [...] que o trabalho produz, o seu produto, se lhe 
defronta como um ser estranho, como um poder independente 
do produtor. O produto do trabalho é o trabalho que se fixou 
num objeto, fez-se coisal [...] é a objetivação [...] do trabalho. A 
efetivação [...] do trabalho é a sua objetivação. Esta efetivação 

                                                           
7 Entende-se por trabalho abstrato aquele que “[...] quer produzir não só valor de uso, mas uma 

mercadoria; não só valor de uso, mas valor, e não só valor, mas também mais-valor” (MARX, 2013, p. 

263). A finalidade do capitalista consiste em produzir mercadorias cujo valor seja maior que a soma dos 

valores da força de trabalho e dos meios de produção gastos na sua produção. Nesse processo, o tempo de 

trabalho socialmente necessário para a produção de mercadorias desaparece e se torna “trabalho humano 

igual”, reduzido a trabalho humano abstrato. Salienta-se que esse tipo de trabalho é uma forma social 

histórica do modo de produção capitalista, contrapondo-se em sua essência e conteúdo a forma originária 

do trabalho.  
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do trabalho aparece ao estado nacional-econômico como 
desefetivação [...] do trabalhador, a objetivação como perda do 
objeto e servidão ao objeto, a apropriação como 
estranhamento [...] (Marx, 2010, p. 80). 
 
 

Nesse contexto, o trabalho abstrato inverte a relação trabalhador-

mercadoria ao converter o primeiro em uma mercadoria de um tipo qualquer e 

projeta para a segunda uma extensão misteriosa cujo valor transcende seu 

caráter útil. Assim, o trabalho aparece apenas como um meio de sobrevivência 

em que os objetos criados pelo trabalhador não o pertencem e o são 

estranhos. Por conseguinte,  

 

A alienação caracteriza-se, portanto, pela extensão universal 
da “vendabilidade” (isto é, a transformação de tudo em 
mercadoria); pela conversão dos seres humanos em “coisas”, 
para que eles possam aparecer como mercadorias no mercado 
(em outras palavras: a “reificação” das relações humanas); e 
pela fragmentação do corpo social em “indivíduos isolados” [...] 
que perseguem seus próprios objetivos limitados, 
particularistas, “em servidão à necessidade egoísta”, fazendo 
de seu egoísmo uma virtude em seu culto da privacidade 
(Mészáros, 2006, p. 39). 

 

Assim, o trabalho, intercâmbio entre a natureza e o homem, 

ferramenta de humanização e socialização, transforma-se em algo estranho ao 

próprio homem, produzindo tanta desumanidade que leva inevitavelmente à 

comparação com a vida dos animais. Ora, sob o trabalho alienado, o homem 

somente se sente livre ao realizar atividades tipicamente animais, tais como, 

comer e dormir, e ao realizar atividades laborais torna-se desumanizado, pois 

já não possui atividade consciente livre, o faz como obrigação, forçadamente, 

para satisfação de carência física. Como consequência imediata do trabalho 

alienado, sob o jugo do capital, portanto, surgem novos complexos que irão 

engendrar outras relações de exploração, notadamente a divisão social do 

trabalho, a propriedade privada e a divisão da sociedade em classes. 

Em vista disso, o trabalho alienado aparece sob quatro aspectos 

diferentes. Em primeira instância, aliena o homem do produto de seu trabalho, 

e a seguir, do seu próprio trabalho, do seu ser genérico e do conjunto de todos 

os homens.  
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Na medida em que o trabalho estranhado 1) estranha do 
homem a natureza, 2) [e o homem] de si mesmo, de sua 
própria função ativa, de sua atividade vital; ela estranha do 
homem o gênero [humano]. Faz-lhe da vida genérica, apenas 
um meio de vida individual. Primeiro, estranha a vida genérica, 
assim como a vida individual. Segundo, faz da última em sua 
abstração um fim da primeira, igualmente em sua forma 
abstrata e estranhada (Marx, 2010, p. 84). 
 
 

Na medida em que o homem não mais se reconhece no seu 

trabalho, sua força de trabalho transforma-se em mercadoria e passa a ser 

tratada como objeto, perdendo assim seu caráter humano. Consequentemente, 

estará disponível para o sistema de produção capitalista apenas como uma 

peça para atender as exigências máximas do capital que, acima de tudo, 

necessita da sua força de trabalho. E mais, como mercadoria está dotado de 

um valor, e tanto menor será esse valor a ser pago, quanto maior for o trabalho 

alienado. Assim, quanto mais o trabalhador se aliena, mais afastado está da 

condição humana, mais mercadoria produz e mais barato fica seu trabalho. 

Uma lógica quase infalível onde quanto mais o capital ganha, mais o 

trabalhador perde. 

Para além do trabalho alienado, no capítulo 23, d’O Capital, que se 

refere à lei geral da acumulação capitalista, Marx analisa “a influência que o 

aumento do capital tem sobre a sorte da classe trabalhadora” (MARX, 2013, 

p.689). O autor alemão elucida que para o estudo desse acúmulo é preciso 

investigar primeiramente a composição do capital e suas alterações durante o 

processo.  

Dessa forma, para aclarar tal questão, faz-se necessário recordar 

que o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho 

socialmente necessário para produzi-la, todavia, o trabalhador produz um valor 

a mais que seu próprio valor, um valor que corresponde para além ao da sua 

força de trabalho, este se torna a mais valia extraída pela classe burguesa, que 

advém do trabalho não pago, ou seja, da apropriação privada do excedente 

produzido pela classe trabalhadora à luz da venda de sua força de trabalho. 

Sem contar com as inúmeras estratégias que aquela classe utiliza para 

aumentar vertiginosamente esse excedente, com o intuito de aumentar a 

produção e consequentemente a mais valia, como por exemplo, quando o 

capitalista estende as horas extras expropriadas do trabalhador, aumentando a 
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mais valia absoluta, que nas palavras de Marx (MARX, 2013, p. 578) “é a 

extensão da jornada de trabalho além do ponto em que o trabalhador teria 

produzido apenas um equivalente do valor de sua força de trabalho, 

acompanhada pela apropriação desse mais trabalho pelo capital”. 

Recuperando o que foi dito no parágrafo anterior, no atual modo de 

produção capitalista, a “lei absoluta” que rege a sociabilidade dos homens e 

mostra-se essencial para a reprodução do metabolismo social, é a lei da 

valorização do valor. Assim, a criação do excedente para a consequente 

criação do mais valor mostra-se como uma imperativa necessidade para o 

capital, pois somente assim, a força de trabalho do trabalhador, e, somente ela, 

será capaz de produzir mais valor às mercadorias para além do seu próprio 

valor8 (MARX, 2013). Nesse sentido, Marx afirma que: 

 

[...] o capital tem um único impulso vital, o impulso de se 
autovalorizar, de criar mais valor, de absorver, com sua parte 
constante, que são os meios de produção, a maior quantidade 
possível de mais trabalho (MARX, 2013, p. 307). 

  

 Contudo, chega-se a um momento em que já não é mais possível 

aumentar a extração de mais valia absoluta, através do prolongamento da 

jornada de trabalho. Então, abre-se caminho para a forma mais “revolucionária” 

de produção de mais valor por meio da “redução do tempo de trabalho 

necessário e da correspondente alteração na proporção entre as duas partes 

da jornada de trabalho” (MARX, 2013, p. 390), ou seja, faz-se necessário que o 

tempo de trabalho socialmente necessário para a produção das mercadorias 

seja reduzido, para que o trabalhador produza mais em uma mesma 

quantidade de tempo, mas dessa vez não como trabalho necessário, e sim, 

como trabalho excedente, que se transformará em tempo de trabalho não 

pago, de onde é extraída a mais valia. Sobre essa questão, Marx afirma: 

 

                                                           
8 Para o capital faz-se necessário mistificar a realidade e elaborar estratégias para falsear a 

força de trabalho enquanto produtora das riquezas da humanidade. Assim, surgem novas 
teorias acerca dessa questão, como por exemplo, a teoria da sociedade do conhecimento que 
afirma que a sociedade ao basear seu desenvolvimento nas tecnologias da informação e da 
comunicação será capaz de resolver todos seus problemas. Tal teoria nega o trabalho 
enquanto categorial central do ser social, além de colocar nos indivíduos singulares a 
responsabilidade do seu sucesso ou fracasso. Para um estudo aprofundado ver tese de 
doutorado em educação, Freres, Fortaleza, UFC, 2013.  
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O desenvolvimento da força produtiva do trabalho no interior da 
produção capitalista visa encurtar a parte da jornada de 
trabalho que o trabalhador tem de trabalhar para si mesmo 
precisamente para prolongar a parte da jornada de trabalho 
durante a qual ele pode trabalhar gratuitamente para o 
capitalista. (MARX, 2013, 395-396). 
 

  Para isso, o capitalista necessita investir continuamente no 

desenvolvimento dos meios de produção, sejam eles os objetos de trabalho 

(matéria-prima), sejam os meios de trabalho (maquinaria). Com esse 

incremento em aperfeiçoamentos técnicos e inovações tecnológicas, torna-se 

possível aumentar a produtividade e, por conseguinte, baratear o valor das 

mercadorias, aumentando, assim, a composição orgânica do capital (COC), 

que será discutida mais adiante. Isto posto, vale ressaltar que a causa do 

desemprego nessa situação não está relacionada ao emprego de mais 

maquinaria ou ao uso de tecnologia mais avançada, como a classe 

trabalhadora é levada a pensar, mas à necessidade irrefreada do processo de 

acumulação capitalista. 

A composição do capital precisa ser analisada sob um duplo 

aspecto. Primeiramente, o aspecto do valor, em que há uma proporção entre 

capital constante – correspondente aos meios de produção: objetos e meios de 

trabalho, ou seja, os recursos naturais e a maquinaria, respectivamente - e 

capital variável que corresponde à força de trabalho humana, relação em que já 

está inserido o aspecto da matéria, que se mostra como meios de produção e 

força viva de trabalho.  A força de trabalho9, no modo de produção capitalista, é 

uma mercadoria específica, pois “conserva os meios de produção como capital, 

reproduz seu próprio valor como capital e fornece uma fonte de capital 

adicional em trabalho não pago” (MARX, 2013, P.695), dessa maneira, ela se 

torna a única mercadoria que ao ser consumida reproduz seu próprio valor e 

ainda cria mais valor. Assim sendo, a acumulação do capital se dará mediante 

as alterações dessa composição orgânica do capital.  

                                                           
9 “Por força de trabalho ou capacidade de trabalho entendemos o complexo [Inbegriff] das 

capacidades físicas e mentais que existem na corporeidade [Leiblichkeit], na personalidade 
viva de um homem e que ele põe em movimento sempre que produz valores de uso de 
qualquer tipo.” (MARX, 2013, p.242). 
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De acordo com essa lógica, os capitalistas, com a finalidade única 

de autovalorizar o valor, como lobisomem voraz por mais-trabalho10 (MARX, 

2013), aumentam a produtividade, promovendo uma elevação da composição 

orgânica do capital, e como resultado, o aumento da mais valia. Mas, essa 

situação tem caráter provisório, dado que, como assinalou Marx (2011), a 

concorrência, formada por outros capitalistas ávidos por mais valia, também 

alcança a elevada taxa de desenvolvimento técnico-científico, de forma 

acirrada e heterogênea, e consegue vender suas mercadorias igualmente 

baratas, despencando, assim, o preço total das mesmas. Ora, se com o 

aumento da produtividade tem-se a queda, e não um acréscimo, da taxa de 

lucro, logo se percebe a contradição da própria natureza do capital, que pelo 

seu próprio processo de desenvolvimento, definha-se, dando início ao processo 

de crise que se manifesta sob a forma de superprodução de mercadorias que 

não encontram saída. Para Marx (2013, p. 188), tais “crises são sempre 

apenas soluções momentâneas violentas das contradições existentes, 

irrupções violentas que restabelecem momentaneamente o equilíbrio 

perturbado”.  

Nesse transcurso, para recuperar as condições necessárias à 

retomada do crescimento do lucro, a extração da mais valia e continuar com o 

processo de acumulação ampliada, mostra-se imprescindível para o capital, 

portanto, por em movimento contratendências à queda da taxa de lucro, a 

                                                           
10 Essa voracidade se mostra em variadas formas e intensidades, mas é oportuno assinalar a 
necessidade que o capital possui em insistir na diferença de gênero em relação ao trabalho, 
para assim, poder extrair uma quantidade ainda maior de mais valor do trabalho realizado 
pelas mulheres, uma vez que elas possuem a mesma carga horária que os homens, mas em 
contrapartida obtêm um menor salário. Mesmo com o movimento feminista que se tem travado 
nos últimos anos, de irrefutável importância, sabe-se que, somente com a abolição da atual 
sociedade de classes, a mulher terá seu papel equiparado ao do homem, tanto no processo de 
produção da vida material, como no restante das atividades humanas, sendo portanto, essa 
equiparação impossível na atual forma de sociabilidade. Sobre isso, Lenin (1919) afirmou: “A 
emancipação da mulher, o comunismo verdadeiro começará quando e onde se inicie uma luta 
sem quartel, dirigida pelo proletariado, dono do poder do estado, contra essa natureza do 
trabalho doméstico, ou melhor, quando se inicie sua transformação total, em uma economia de 
grande escala”. (KOLONTAI, 2007, p.20). A esta situação, somam-se pessoas com 
necessidades especiais, as crianças, os negros, indígenas e as demais partes da sociedade 
nas quais o capital tenta encontrar justificativas falaciosas com o intuito de reduzir suas 
capacidades laborais. Nesse sentido, Marx elucida “O barateamento da força de trabalho por 
meio do simples abuso da força de trabalho feminina e imatura, do roubo de todas as 
condições normais de trabalho e de vida e da brutalidade do trabalho excessivo e do trabalho 
noturno acaba por se chocar contra certas barreiras naturais que já não se podem transpor, 
assim como ocorre com o barateamento das mercadorias e a exploração capitalista em geral, 
que repousam sobre esses fundamentos” (MARX, 2013, p. 541). 
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saber: aumento do grau de exploração do trabalho, redução dos salários 

abaixo do valor; barateamento dos elementos do capital constante; 

superpopulação relativa; comércio exterior e aumento do capital por ações que 

serão devidamente abordados no capítulo posterior. 

Sendo o trabalho um ato específico e ineliminável da atividade 

humana, deveria ser, portanto, causa de autonomia e liberdade para o homem, 

contudo ele se mostra como sinônimo de servidão e resignação. Esse quadro 

tende a se tornar mais crítico diante das crises pelas quais o capital passa e 

agudizam a vida do trabalhador de tal maneira que estes “mal compram o 

direito de não morrer”.11   Tais crises serão abordadas no próximo capítulo a 

fim de tentarmos compreender a realidade contemporânea do capital e suas 

reverberações para a classe trabalhadora e para a educação de seus filhos. 

 

3 DESDOBRAMENTOS DA CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL SOBRE A 

POLÍTICA EDUCACIONAL: O PROBLEMA DO DESEMPREGO EM FOCO 

 

Nas últimas décadas, observa-se uma ofensiva cada vez mais intensa 

do capital sobre o trabalho produtivo com a finalidade de expandir a extração 

de mais valia. Por seu desenvolvimento incontrolável o capital necessita 

adentrar em um maior número de segmentos possíveis de onde seja possível 

continuar com seu objetivo de permanecer com o controle do metabolismo 

social12 da humanidade.  Os mecanismos de controle do metabolismo social, 

nesse momento histórico, estão sob a gerência do capital, uma consequência 

de como o mesmo determina como as relações sociais vão se organizando ao 

longo da história.  

Mészáros (2002) caracteriza o capitalismo como uma fase específica do 

capital em que o fator predominante é a produção para a troca; a força de 

trabalho funciona como mercadoria; a motivação para o lucro e a geração da 

mais valia é a força motriz da produção; a mais-valia extraída é apropriada 

                                                           
11 Citação proferida por Eugène Buret, utilizada por Marx na obra Manuscritos Econômicos 
Filosóficos. 
12 Por metabolismo social entende-se a forma como se modifica a existência, forma como se 
produz os bens materiais e espirituais necessários à reprodução social, forma como as 
relações sociais vão se modificando ao longo do tempo, fenômeno da própria humanidade 
Enquanto o controle sociometabólico do capital é o conjunto de mecanismos de controle que o 
capital utiliza para interferir na forma como a sociedade vai se organizando, modificando. 
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privadamente pelos burgueses; o mercado internacional designa a produção do 

capital para uma integração global; e, por fim, a separação entre meios de 

produção e seus produtores assume um caráter intrinsecamente econômico. 

Autores progressistas criticam ou o capitalismo em si, acreditando que a 

ruptura com o capitalismo é a ruptura com o próprio capital, ou fazem uma 

crítica mais superficial desse momento, uma crítica ao neoliberalismo ou ao 

pós-modernismo, que são apenas uma expressão do capitalismo atual. O autor 

ressalta ainda as ameaças que a humanidade está sujeita caso não incorpore o 

socialismo como nova forma de sociabilidade. Sobre essa questão, Mészáros 

(2002, p. 527), afirma que estamos vivenciando uma 

 

[...] época em que a vertiginosa produtividade do capital o 
capacita a engolir a totalidade dos recursos humanos e 
materiais do nosso planeta, e vomitá-los de volta na forma de 
maquinaria e ‘produtos de consumo de massa’ cronicamente 
subutilizados − e muito pior: imensa acumulação de 
armamentos voltados à potencial destruição da civilização por 
centenas de vezes −, em uma situação como esta a própria 
produtividade se transforma num conceito enormemente 
problemático, já que parece ser inseparável de uma fatal 
destrutividade. 

 

A desigualdade considerada um processo natural; com a transição do 

feudalismo para o capitalismo, passa a ser compreendida como de natureza 

social. A partir desse momento, o Estado precisa regular esse novo dispositivo 

de controle, é preciso um mecanismo de regulamentação social, no qual, entra 

em cena o elemento legal para legitimar a desigualdade social. A partir de 

então, existe uma legitimidade jurídica da liberdade, o discurso é que os 

indivíduos são livres, política e juridicamente, encobrindo a existência de uma 

distinção entre o campo do real e do formal, visto que o trabalhador 

assalariado, no capitalismo, é “livre” politicamente e prisioneiro no campo do 

real, a sua liberdade é apenas jurídica. Assim, legitima-se o processo de 

expropriação. 

Para além do setor econômico, a crise estrutural do capital afetou todas 

as dimensões da sociedade, e inevitavelmente, a educação, onde desde a 

década de 1990, com a expansão do neoliberalismo e juntamente com ele o 

pós-modernismo, entranha-se de maneira ainda mais profunda, acentuando 

seu caráter irrefreável, uma vez que “o capital não pode ter outro objetivo que 
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não sua própria autorreprodução, à qual tudo, da natureza a todas as 

necessidades e aspirações humanas, deve se subordinar absolutamente” 

(MÉSZÁROS, 2002, p. 800). No complexo educativo, de acordo com seus 

imperativos expansionistas, a crise estrutural se materializa com reformas 

educacionais caracterizadas por valores mercantis, que contribuem para 

transformar a educação em uma esfera lucrativa e sua consequente 

privatização e mercantilização.  

Mészáros (2002), afirma que o capital vem passando por uma crise 

estrutural, nunca anteriormente experimentada, que teve início a partir dos 

anos 1970. Pela lógica interna do processo de desenvolvimento do capital, ou 

seja, pela sua própria natureza, ele somente pode se reproduzir ao engendrar 

crises, mas diferentemente das crises cíclicas do passado – quando não 

atingiam todos os países do globo, ou uma grande parcela de países dele, 

estavam circunscritas a países específicos - a profunda e atual crise se 

caracteriza por ser universal, global, prolongada e rastejante, apesar de ter a 

mesma origem de antes: a tendência de queda da taxa de lucro e a 

superprodução, impossibilitando assim, a expansão do capital. Nesse sentido, 

o filósofo húngaro (2002, p.251) reitera que “o capital em si é absolutamente 

incapaz de se impor limites, não importando as consequências, nem mesmo a 

eliminação total da humanidade”, isto é, para o referido autor, o sistema 

capitalista é antagônico em sua própria natureza, e como consequência ele se 

torna irreformável e incontrolável.  

Fala-se em crise estrutural do capital, segundo Mészáros (2002, p.799) 

quando 

 

 [...] a tripla dimensão interna da auto-expansão do capital 
exibe perturbações cada vez maiores. Ela não apenas tende a 
romper o processo normal de crescimento, mas também 
pressagia uma falha na sua função vital de deslocar as 
contradições acumuladas do sistema. [...] quando os interesses 
de cada uma deixam de coincidir com os das outras, até 
mesmo em última análise. A partir deste momento, as 
perturbações e “disfunções” antagônicas, ao invés de serem 
absorvidas/dissipadas/desconcentradas e desarmadas, tendem 
a se tornar cumulativas e, portanto, estruturais, trazendo com 
elas um perigoso complexo mecanismo de deslocamento de 
contradições. 
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Para melhor compreensão da crise estrutural do capital, faz-se 

necessário uma breve explicação de suas causas. Podemos começar pelos 

“defeitos estruturais de controle no sistema do capital” ou ainda do 

“antagonismo estrutural destrutivo” (MÉSZÁROS, p. 94, 2011) no qual a 

subsunção do trabalho ao capital requer necessariamente a subsunção do 

trabalho produtor de valor de uso ao trabalho produtor de valor de troca, isto é, 

o trabalho concreto, aquele que atende as necessidades humanas, está 

subsumido ao trabalho abstrato, aquele que tem por função precípua a 

produção do mais-valor ou a valorização do valor, condição sine qua non para 

a valorização do capital e sua reprodução. Diante dessa situação, o capital 

necessita, pela sua sobrevivência, produzir a maior quantidade possível de 

mercadoria com o intuito único de realizar a troca pela maior entre todas as 

mercadorias, o dinheiro, e sob nenhuma circunstância de realizar 

primordialmente o desfastio da humanidade inteira.  

Marx esclarece que, no modo de produção capitalista, o único trabalho 

que importa para os donos dos meios de produção é aquele que produz 

excedente, assim é possível investir seu capital na compra de mais força de 

trabalho e meios de produção, com a finalidade de produzirem mais 

mercadorias, que além de repor o capital utilizado na compra, vai precisamente 

assegurar a geração de mais-valor para ser reinvestido na produção. Assim, o 

referido autor pontua que “A produção de mais valor, ou criação de excedente, 

é a lei absoluta desse modo de produção” (MARX, 2013, p.695).  

Essa lógica torna-se irracional e predatória porque para além do 

esgotamento do trabalho vivo, aquele realizado pela força de trabalho humana, 

o que ocorre é a predominância da utilização do trabalho morto, aquele 

operacionalizado pelas máquinas, ou seja, a força de trabalho vai sendo 

reduzida sem nunca ser eliminada; ocorre também a devastação e o 

esgotamento dos recursos naturais imprescindíveis para a construção do 

mundo material. Nesse sentido, o que existe é uma supressão da força de 

trabalho juntamente com os meios de produção ocasionando um colapso no 

desenvolvimento das forças produtivas e acarretando também uma ameaça de 

destruição do próprio capital. Diante dessa situação, percebe-se a urgência da 

superação do capital, sujeito à extinção juntamente com a extinção da própria 

humanidade. 
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Essa busca pela produção do mais-valor sob qualquer circunstância, 

reiterando que essa é a única forma do capital se reproduzir, desenvolve as 

forças produtivas para, dessa forma, ampliar a produtividade e 

consequentemente o mais-valor. Nessa lógica ambiciosa de autovalorização, o 

desenvolvimento das forças produtivas se torna, na verdade, o 

desenvolvimento de forças destrutivas, posto que estão sob o domínio do 

capital. Nesse preciso sentido, Marx e Engels expressam: 

 

No desenvolvimento das forças produtivas advém uma fase em 
que surgem forças produtivas e meios de intercâmbio que, no 
marco das relações existentes, causam somente malefícios e 
não mais forças de produção, mas forças de destruição – e, 
ligado a isso, surge uma classe que tem que suportar todos os 
fardos da sociedade sem desfrutar de suas vantagens (MARX 
e ENGELS, 2010, p. 41).  

  

Ora, a superprodução irracional de mercadorias, que embora traga em si 

o valor de uso, ele serve apenas para garantir sua circulação, ocasionará 

inevitavelmente em uma estocagem, haja vista o não consumo das mesmas. 

Na tentativa de remediar os prejuízos, os capitalistas freiam a produção e 

desoneram a força de trabalho, gerando desemprego e o consequente 

empobrecimento da classe trabalhadora, até mesmo a miséria, pois sem a 

possibilidade de nem mesmo garantir sua existência, a classe trabalhadora, 

agora sem emprego, não mais terá acesso ao consumo das mercadorias, o 

que fará surgir uma nova contradição, e assim sucessivamente. Nesse sentido, 

podemos afirmar que as crises não são mais momentos esporádicos, como 

querem propagar os economistas liberais, mas sim contradições estruturais do 

metabolismo social capitalista que atravancam o desenvolvimento da 

sociedade, onde a maioria das pessoas é explorada. 

Marx (2013) em sua obra de maturidade, O Capital, aponta 

contratendências à lógica do modo de acumulação do capital que o sistema 

utiliza com o intuito de reverter o quadro de crise, ou seja, reverter a tendência 

geral à queda da taxa de lucro, por exemplo: aumento da exploração do 

trabalhador; redução dos salários; procura de novos mercados; exploração 

mais intensa dos mercados existentes; eliminação das forças produtivas por 

meio de guerras, desperdício, desemprego; privatização, terceirização, dentre 

outros. Mészáros (2002), apoiado em Marx, corrobora com as contratendências 
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ao demonstrar a utilização de novas estratégias com o mesmo fim, a saber: a 

produção de mercadorias com a vida útil reduzidíssima e a produção 

destrutiva, que serão discutidas no próximo item. 

A crise estrutural do capital tem como um dos aspectos mais marcantes 

sua dimensão global, atingindo pela primeira vez os três complexos 

constituintes da estrutura do capital, a saber, produção, circulação e consumo. 

O que acontecia nas crises cíclicas de mais grave era referente a um ou outro 

desses complexos citados e nem sempre essas crises tinham uma amplitude 

capaz de atingir todos os países do globo. A partir do momento que esse novo 

modelo de crise prevalece, não atinge apenas uma parcela da humanidade ou 

uma esfera do capital, ele atinge ao mesmo tempo toda a humanidade e todas 

as esferas que compõem o sistema do capital.  

Outro aspecto particular da crise estrutural reside no fato dela ser 

permanente, na qual as contradições estruturais em seu sistema estabelecem 

novos “princípios organizativos do sistema social e conduzem a certas 

mudanças na orientação produtiva da sociedade capitalista” (MAIA et al, p. 30, 

2016). Deste modo, acontecem outras mudanças dentro do próprio processo 

de trabalho, se anteriormente, na transição do feudalismo para o capitalismo, 

aconteceu a expropriação dos meios de produção, dos instrumentos e do 

conhecimento de todo o processo de produção – em que o trabalhador foi 

obrigado a vender sua força de trabalho, a fim de produzir riqueza para outrem, 

sofrendo processo de alienação, ao realizar apenas uma parcela do processo 

de produção, a partir de agora passa a ser exigido da classe trabalhadora uma 

falaciosa qualificação devido ao avanço tecnológico.                                                                                                                                                                                                           

O capital utiliza inúmeras estratégias para atingir seu objetivo único de 

valorização do valor, dentre todas elas podemos citar a ajuda do Estado como 

fator imprescindível para realizar a pretensão da criação do “Estado do Sistema 

de Capital” (MÉSZÁROS, 2011, p. 29), onde os estados nacionais seriam 

superados e em seu lugar haveria um único estado capitalista vigente. O 

Estado classista burguês, desde sua criação, atua como “o comitê que 

administra os negócios comuns da classe burguesa como um todo” (MARX, 

2010, p. 12), seja em perdoar as dívidas de grandes conglomerados 

empresariais; cobrar menos impostos das classes mais ricas; fazer lobby junto 

às instituições privadas no intuito de conseguir atender exigências pessoais; 
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através das parcerias público-privadas; ou até mesmo a corrupção, artifício 

ardil característico do sistema capitalista vigente, que garante a fraude e o 

contínuo enriquecimento ilícito dos dirigentes políticos.  

Outra estratégia da lógica do capital para permanecer com o controle 

sociometabólico do capital é a tentativa permanente de criar uma identidade 

com a lógica da humanidade, insinuar uma semelhança entre as naturezas 

antagônicas, no intuito de criar a sociedade global do capital, ou nas palavras 

de Marx, a burguesia “Em suma, [...] cria o mundo a sua imagem e 

semelhança”. (MARX, 2010, p. 15). Ora, para a prosperidade do capital é 

preciso que a força de trabalho da classe trabalhadora seja explorada e 

aumente a expropriação da riqueza por ela construída, de modo que tal classe 

não alcance a compreensão da realidade, uma vez que a mistificação do real é 

outro elemento necessário, assim sendo, o capital desloca do plano da 

objetividade para o plano da subjetividade as verdadeiras causas de suas 

mazelas, isoladas da sua base material. 

 

3.1 O desemprego no contexto da crise estrutural  do capital 

 

 Na seção anterior, vimos que o processo de acumulação 

capitalista resulta da quantidade de trabalho não pago ao trabalhador, do 

excedente por ele produzido, do qual o capitalista se apropria e também 

algumas formas de aumentar essa acumulação, seja pelo aumento da jornada 

de trabalho (mais valia absoluta) ou pela diminuição do tempo de trabalho 

socialmente necessário (mais valia relativa). Assim sendo, o capitalista 

necessita produzir mais, com custos cada vez mais baratos, para vender mais, 

isso implica, necessariamente, disputar com seus concorrentes a maior fatia do 

mercado. Torna-se necessário aumentar a produtividade através da 

modernização da produção, ou seja, pela utilização do maquinário, com o 

intuito de reduzir os gastos da produção e tomar para si o excedente dessa 

redução. Dessa maneira, acontece a redução do trabalho vivo pelo trabalho 

morto, a máquina toma o lugar do homem.  

Compreende-se que a razão de acontecer essa redução não está 

relacionada ao uso da maquinaria em si, afinal ela é um fator fundamental para 

o desenvolvimento das forças produtivas e peça indispensável em uma 
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sociedade emancipada, mas entendemos que é o processo de acumulação 

capitalista que produz a crescente massa de desempregados, empregados 

temporariamente ou ainda subempregados, que reúne a intitulada 

superpopulação relativa ou reserva industrial de reserva, denominada por 

Marx. 

Marx (2013) anuncia que o raciocínio coerente não condiz com a 

lógica de que quanto mais o capitalista investir em capital constante, mais 

capital variável será desprezado, mesmo havendo uma diminuição deste. Uma 

vez que “ao aumentar o capital global, também aumenta, na verdade, seu 

componente variável, ou seja, a força de trabalho nele incorporada, porém em 

proporção cada vez menor” (MARX, 2013, p. 705). Assim, caso o capitalista 

invista progressivamente em capital constante, esse crescimento não afeta o 

crescimento global do capital, somente em termos relativos. Por conseguinte, o 

referido autor (idem, p. 690) afirma que a “Acumulação do capital é, portanto, 

multiplicação do proletariado.” Esse esclarecimento faz-se necessário para a 

percepção de que quanto mais o capitalista acumula capital, mais a classe 

trabalhadora empobrece. Assim, resume o autor alemão, “Portanto, a 

acumulação de riqueza num polo é, ao mesmo tempo, a acumulação de 

miséria, o suplício do trabalho, a escravidão, a ignorância, a brutalização e a 

degradação moral no lado oposto [...]” (MARX, 2013, p. 721). Torna-se 

evidente a vinculação entre o processo de acumulação do capital e a redução - 

ou não - dos postos de trabalho para a população proletária, pois depende dos 

avanços e recuos dessa acumulação para sobreviver, para tornar-se um 

trabalhador ou um desempregado.  

Desta feita, a acumulação capitalista, de acordo com Marx (2013), 

produz constantemente uma parte da população excedente, sendo considerada 

supérflua para as necessidades de valorização do capital. Assim, essa parcela 

sobrante para a produção de mercadorias torna-se a superpopulação relativa, 

possuidora de importantes funções sociais para o sistema capitalista, pois 

exerce influência na definição dos salários e dos empregos. Marx afirma que 

“[...] produzir uma população excedente relativa, isto é, excedente em relação à 

necessidade média de valorização do capital, é uma condição vital da indústria 

moderna” (idem, p. 709). 
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Inicialmente, a população trabalhadora excedente está à disposição 

do capital a todo momento, tem o objetivo de ser alocada em algum arranjo 

produtivo disponível. Nesses termos, Marx (2013, p. 707) esclarece 

  

[...] se uma população trabalhadora excedente é produto 
necessário da acumulação ou do desenvolvimento da riqueza 
no sistema capitalista, ela se torna, por sua vez, a alavanca da 
acumulação capitalista e, ao mesmo tempo, condição de 
existência do modo de produção capitalista. Ela constitui um 
exército industrial de reserva disponível, que pertence ao 
capital de maneira tão absoluta como se fosse criado e mantido 
por ele. Ela proporciona o material humano a serviço das 
necessidades variáveis de expansão do capital e sempre 
pronto para ser explorado, independentemente dos limites do 
verdadeiro incremento da população.   

 

Num segundo momento, o exército industrial de reserva funciona 

como regulador de salário, uma vez que quanto maior for o contingente de 

pessoas sedentas por trabalho, mais o capitalista pode utilizar desse 

subterfúgio para alterar o valor do salário, obviamente, reduzindo-o. Portanto, 

essa parcela da sociedade exerce uma constante ameaça aos já empregados, 

uma vez que influencia os salários e é determinante na lei da oferta e da 

procura de trabalho. Assevera Marx: 

 

O sobretrabalho da parte ocupada da classe trabalhadora 
engrossa as fileiras de sua reserva, ao mesmo tempo que, 
inversamente, essa última exerce, mediante sua concorrência, 
uma pressão aumentada sobre a primeira, forçando-a ao 
sobretrabalho e a submissão aos ditames do capital. A 
condenação de uma parte da classe trabalhadora à ociosidade 
forçada, em razão do sobretrabalho da outra parte, torna-se um 
meio de enriquecimento do capitalista individual. (MARX, 2013, 
p. 711). 

 

Contudo, deve-se levar em consideração que não se trata de uma 

relação determinista, em que a lei da oferta e da procura regula esse 

mecanismo, como faz parecer o “dogma econômico” (idem, p. 713) Os níveis 

de salário também são afetados pela correlação de forças entre capital e 

trabalho, onde a luta de classes exerce um papel fundamental, ou seja, trata-se 

de um movimento em que se faz necessário levar em consideração “elementos 

histórico-sociais”. Assim, o movimento do exército industrial de reserva atrelada 
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à oferta e demanda do mercado de trabalho está intimamente ligado à 

consciência de classe. 

Vale ressaltar também que se faz necessário para a acumulação 

capitalista, além da imensa população trabalhadora excedente, que os 

ocupantes de uma vaga de trabalho sejam desprovidos de articulação e 

mobilização a fim de tornar a luta de classes quase inexistente ou inoperante, 

enfraquecendo a luta dos trabalhadores.  

Diante do exposto, Marx (2013) divide a superpopulação relativa em 

três formas: flutuante, latente e estagnada. O pensador alemão afirma que 

essas formas variam de acordo com as fases do ciclo industrial, aparecendo de 

maneira aguda nas crises e de maneira crônica no período de poucos 

negócios. A superpopulação flutuante é caracterizada como o conjunto de 

trabalhadores que se equilibram entre o emprego e o desemprego de acordo 

com a escala da produção. Esses trabalhadores ocuparam-se com 

determinado ofício que, diante da divisão de trabalho, permaneceram 

encerrados a um ramo da produção e ao logo do tempo, tornaram-se velhos 

para serem inseridos no mercado, ficando à disposição em caso de 

necessidade produtiva. Para esse tipo de superpopulação torna-se essencial 

ao capitalismo o advento de novos personagens para assumir esses papéis, 

dado que os trabalhadores da grande indústria apresentam uma vida mais 

desgastante.  Marx (idem, p. 717) explica que “Tal necessidade é satisfeita por 

meio de casamentos precoces, consequência necessária das condições em 

que vivem os trabalhadores da grande indústria, e graças ao abandono que a 

exploração dos filhos dos trabalhadores agrega à sua produção.” Como 

exemplo, podemos citar os operários que trabalham como soldadores ou 

torneiros mecânicos. Com o aumento da produção, alguns desses 

trabalhadores voltam a se empregar e outros vão emigrar. 

A superpopulação latente é composta pela população trabalhadora 

rural que diante da perda de seus trabalhos no meio agrícola partem em 

direção aos grandes centros urbanos no intuito de encontrar circunstâncias de 

sobrevivência favoráveis. Ao chegar lá, submetem-se a um subemprego com 

insalubres condições de vida. Nesse sentido, o trabalhador rural “[...] está 

sempre com um pé no lodaçal do pauperismo” (idem, p. 718). Um exemplo 

comum dessa população no Brasil refere-se aos operários agrícolas que 
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vendem suas terras e viajam na direção do Sudeste do país com o objetivo de 

encontrar uma vaga de trabalho.  

Por fim, a terceira superpopulação relativa diz respeito à estagnada. 

Compreende-se aqueles que 

 

[...] proporciona ao capital reservatório inesgotável de força de 
trabalho disponível. Sua condição de vida se situa abaixo do 
nível médio normal da classe trabalhadora, e justamente isso 
torna-a base ampla de ramos especiais de exploração do 
capital. Duração máxima de trabalho e o mínimo de salário 
caracterizam sua existência. Conhecemos já sua configuração 
principal, sob o nome de trabalho a domicílio. (MARX, 2013, p. 
718). 

 

Ou seja, refere-se aqueles que já perderam definitivamente seu 

emprego (ou nunca o tiveram), e com a falta de perspectiva de alcançar 

alguma vaga, se sujeitam, sob pena de ruína, a um tipo de trabalho degradante 

e ultraexplorador. O exemplo utilizado pelo autor refere-se aos trabalhadores 

domésticos que sofrem todos os tipos de humilhação além de não receberem 

um salário mínimo. Podemos citar também, mais recentemente, a crise 

migratória dos africanos em direção à Europa13. 

Ainda no bojo do desemprego, Marx afirma que como consequência 

dessa formação desse quadro excedente surge o pauperismo da classe 

                                                           
13 De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 

agência da ONU para refugiados, em relatório lançado no primeiro semestre de 2017, mais de 
65 milhões de pessoas foram forçadas a deixar seu país devido principalmente guerras, 
perseguições religiosas, fome e graves violações de direitos humanos. Desse total, 22 milhões 
pediram abrigo em outros países. O maior número de refugiados é proveniente da Síria, Sudão 
do Sul, Eritréia e Afeganistão e os países que mais os recebem são Turquia, Paquistão e 
Uganda. Entretanto, esses não são televisionados, diferentemente da situação na Europa, que 
nos últimos anos, tem-se registrado um aumento considerável no número de migrações de 
africanos. Esses imigrantes superlotam barcos pequenos, mediante o pagamento da quantia 
ao equivalente a dez mil reais, mesmo sem nenhuma garantia de chegar ao destino final. Em 
uma das principais rotas, os barcos partem da Líbia, na tentativa de atravessar o Mar 
Mediterrâneo e alcançar algum país da Europa, antes via Itália e mais atualmente via Grécia. O 
relatório aponta que entre novembro e dezembro de 2017 podem ter morrido três mil pessoas, 
mas na verdade esse número pode ser bem maior. Em resposta a crise de migração, a União 
Europeia propôs a criação de campos de refugiados, fora das suas fronteiras, provavelmente 
no Egito, para diferenciarem imigrantes econômicos e aqueles que precisam de proteção 
internacional e decidirem que tem direito ao acesso ao continente europeu. Mais recentemente, 
com o avanço de governos de extrema direita, com característica nacionalista, como a Hungria, 
aprovou uma lei que criminaliza a ajuda aos imigrantes com pena de um ano de prisão; e a 
Itália, onde um ministro negou o acesso de duas Organizações Não Governamentais (ONG), 
Médicos Sem Fronteiras (MSF) e SOS Mediterranée, na sua fronteira para resgatar um barco 
com 224 imigrantes. Diante dessa situação, percebe-se que os direitos humanos ficam muito 
atrás em relação a interesses econômicos, uma vez que os movimentos migratórios são 
inerentes à vida humana. 



51 
 

trabalhadora, considerada “o sedimento mais baixo” (MARX, 2013, p.719) da 

superpopulação relativa e o divide em três categorias: os aptos para o trabalho, 

mas que diante do processo de acumulação capitalista estão fora do mercado; 

por segundo, os órfãos e filhos de indigentes cujo futuro resguarda o exército 

industrial de reserva; e por último, os degradados, que, para o capital, são 

incapacitados para o trabalho, como os idosos e doentes.  

Como fenômeno dessa pauperização da classe trabalhadora 

podemos citar a Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 

que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Com inúmeras 

alterações, a referida lei trouxe várias mudanças, a maioria delas inferindo que 

os acordos sejam pactuados entre empregador e empregado, de modo que 

não precisem acionar a legislação para essas negociatas. Dentre essas 

modificações, podemos citar: o tempo para almoçar poderá ser reduzido para 

trinta minutos; funcionários poderão ser contratados sem hora fixa e ter salário 

variável: grávidas vão poder trabalhar em locais de perigo mínimo ou médio; 

demissão pode ser por acordo, e o trabalhador ganha menos FGTS; aumenta o 

rigor para entrar com uma ação trabalhista, e o trabalhador que perder uma 

ação também poderá ser obrigado a pagar as custas dela, dentre outras. Ora, 

nessa correlação de forças é notório que essa lei é uma afronta direta à classe 

trabalhadora, que como elo mais fraco, tende a ser ainda mais explorada. A 

modificação violenta dos direitos trabalhistas conquistados a custo de muita 

luta, manifestação, greve, comprova a máxima de Marx (2008, p. 80) quando 

afirma que “A história de toda sociedade até agora tem sido a história da luta 

de classes”. Mészáros (2003), no mesmo sentido, afirma que o desemprego 

tornado crônico no contexto da crise estrutural do capital carrega consigo o 

espectro da barbárie. Quanto a isso atesta Marx: 

 

O pauperismo constitui o asilo dos inválidos do exército ativo 
dos trabalhadores e o peso morto do exército industrial de 
reserva. Sua produção e sua necessidade se compreendem na 
produção e na necessidade da superpopulação relativa, e 
ambos constituem condição de existência da produção 
capitalista e do desenvolvimento da riqueza. O pauperismo faz 
parte das despesas extras da produção capitalista, mas o 
capital arranja sempre um meio para transferi-las para a classe 
trabalhadora e para a classe média inferior. (MARX, 2013, p. 
719). 
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Depreende-se que o atual mercado de trabalho é caracterizado pela 

flexibilidade, informalidade e precariedade dos postos de trabalho, entretanto 

permanecer fora dele é sinônimo de perecimento. Como dissemos 

anteriormente, o crescente número de trabalhadores considerados 

dispensáveis está relacionado à dinâmica do capitalismo, de maneira mais 

acentuada, a partir da crise estrutural do capital, na década de 1970. As 

mudanças do mundo do trabalho oriundas principalmente da reestruturação 

produtiva e da globalização, têm ocasionado desemprego até mesmo nas 

grandes potências mundiais. Diante disso, o capital reorganizou-se de modo a 

pôr em prática ideias neoliberais como forma de abrandar a crise que se 

iniciava, inaugurou novas relações de produção, com precarização do trabalho, 

flexibilização das leis trabalhistas e informalização. Somados a esse 

movimento de controle social sobre a vida dos trabalhadores, se adentra ainda 

em outras dimensões como a educação, a fim de mercantizá-la e de manipular 

ideologicamente seu conteúdo e sua forma.  

Para Mészáros (2011), o desemprego era um sintoma do capitalismo 

que incidia mormente sobre a parcela mais pobre da população, presente nos 

países pobres, sem ressonância direta para o resto do mundo. Acontece que, 

mediante os novos arranjos produtivos, afirma o autor: 

 

[...] não mais se restringe à difícil situação dos trabalhadores 
não qualificados, mas atinge também um grande número de 
trabalhadores altamente qualificados, que agora disputam, 
somando-se ao estoque anterior de desempregados, os 
escassos e cada vez mais raros empregos disponíveis. Da 
mesma forma, a tendência da amputação racionalizadora não 
está mais limitada aos ramos periféricos de uma indústria 
obsoleta, mas abarca alguns dos mais desenvolvidos e 
modernizados setores da produção da indústria naval à 
aeronáutica, e da indústria mecânica à tecnologia espacial 
(MÉSZÁROS, 2002, p. 1005). 

 

De acordo com a publicação da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) “Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo: Tendências 

2018“, lançada em janeiro de 2018, a OIT afirma que a taxa de pessoas 

desempregadas no mundo era de 5,6% em 2017, o que representa mais de 

192 milhões de pessoas. Ainda de acordo com o relatório, as projeções é que o 

número de trabalhadores que vivem em extrema pobreza irá superar 114 
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milhões nos próximos anos, afetando 40% de todas as pessoas empregadas 

em 2018, além de ressaltar que as mulheres são mais propensas a ter os 

piores empregos e com salários mais baixos. Ademais, a OIT reconhece que “o 

emprego vulnerável e informal é predominante na agricultura e nos serviços de 

mercado”14. Estima-se que cerca de 1,4 bilhão de trabalhadores estavam em 

empregos vulneráveis em 2017 e que outros 35 milhões deverão se juntar a 

eles até 2019. E ainda, nos países em desenvolvimento, o emprego vulnerável 

afeta três em cada quatro trabalhadores e que esses países ainda apresentam 

o progresso muito lento para acompanhar a expansão da força de trabalho. 

No Brasil, de acordo com o IBGE, a taxa de desocupação do 

trimestre encerrado em março de 2018 chegou a 13,1%. O total de pessoas 

desocupadas cresceu, passando de 12,3 milhões para 13,7 milhões. Houve um 

aumento de 11,2% nessa parcela da sociedade, ou mais 1,4 milhões de 

desempregados no país. De acordo com o coordenador de Trabalho e 

Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, nessa época do ano geralmente 

acontece o aumento da desocupação, por causa da liberação de trabalhadores 

temporários. 

O coordenador da pasta de Trabalho e Rendimento do IBGE afirma que 

“Não tem absolutamente nada na Pnad que mostre uma melhoria no mercado 

de trabalho, na geração de empregos, ou qualquer tipo de recuperação em 

qualquer tipo de inserção ou grupamento de atividade”. Ainda de acordo com o 

mesmo pesquisador, como justificativa para esse quadro assolador - do 

aumento do número de pessoas “desocupadas” no país - decorre de “Um 

cenário econômico conturbado, um cenário político instável, isso traz 

desestabilização para o mercado de trabalho e seus efeitos são quase 

imediatos. Reestruturar postos de trabalho, recompor carteira, isso demora” ou 

ainda, segundo a OIT, esse quadro se dá devido à “deterioração das condições 

do mercado de trabalho nos países emergentes”.15 

                                                           
14 Disponível em: < http://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_615927/lang--pt/index.htm>. 

Acesso em julho de 2018. 
15 Se, antes, escondiam o problema, agora, com o avanço da destrutividade do capital sobre a 
humanidade e o planeta, as personas do capital deslocam a gênese do problema para um 
lugar fictício, no caso, os “países emergentes’. Esse lugar fictício, sob a apologética do capital, 
seria ocupado inclusive pelo próprio indivíduo defensor do sistema capitalista. Vale mencionar 
mais uma vez o que diz Mészáros (2003): o desemprego crônico traz consigo o espectro da 
barbárie, barbárie essa que com o capital sob a crise estrutural não consegue mais deslocar 
suas contradições, já atinge os próprios países centrais.  

http://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_615927/lang--pt/index.htm
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À luz do século XXI, vivem-se retrocessos em que “O trabalhador vai 

ter que decidir: menos direito e emprego ou todos os direitos e desemprego”16. 

Ora, a partir do referencial teórico deixado por Marx, para compreendermos tais 

fenômenos, é preciso reiterar que o desemprego não é um momento de crise 

do capitalismo ou uma tendência passageira, como a economia burguesa a 

serviço dos grandes conglomerados empresariais propala, mas parte 

estruturante e inerente ao processo de acumulação capitalista, que possui por 

incumbência servir de reserva de mão de obra e regulador de salários. Assim 

como todas as outras características desse modo de produção, o desemprego 

também tem caráter global e atinge a todos os países, de maneira mais 

profunda, os países de economia periférica.  

Na América Latina, em particular, o Consenso de Washington, 

realizado nos Estados Unidos, em 1989, faz parte do contexto de 

implementação da política neoliberal no Brasil. Assim, as instituições 

financeiras internacionais, tais como o Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, 

traçaram uma carta de recomendações para promover o "ajustamento 

macroeconômico" dos países em desenvolvimento. Nessa carta, foram 

propostas dez regras para essas nações, especificamente: disciplina fiscal, 

redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de 

mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto, privatização das 

estatais, desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e 

trabalhistas), direito à propriedade intelectual. Após o Consenso, os países 

latino americanos aderiram ao conjunto de ajustes de suas economias às 

novas exigências dos países centrais.  

Dessa maneira, firmando um acordo de submissão ao capital internacional, 

de acordo com Santos (2008), essas nações redefiniram seu próprio papel nos 

processos econômicos políticos e sociais. Em pouco tempo percebeu-se um 

rigoroso desajuste no mercado de trabalho com a privatização de empresas 

públicas, liberalização de investimento estrangeiro, crescimento do 

                                                           
16 Sentença proferida pelo deputado federal Jair Bolsonaro, filiado ao Partido Social Cristão 

(PSC), em outubro de 2017, em visita aos Estados Unidos, dando parecer favorável ao fim da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Nessa mesma visita, o referido deputado também 
falou que “O Estado deve fazer tudo que puder para servir aos interesses financeiros da classe 
empresarial, pois o empresário tem seu sangue sugado pelo governo”.  
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desemprego estrutural e “as novas formas de contratação e de gerenciamento 

da força de trabalho via flexibilização, precarização e terceirização, 

fragmentando a classe trabalhadora” (SANTOS, 2008, p.152).  

Nesse sentido, declara Mészáros que a 

[...] absoluta necessidade de atingir de maneira eficaz os 
requisitos da irreprimível expansão – o segredo do irresistível 
avanço do capital – trouxe consigo, também, uma 
intransponível limitação histórica [...]. Pois este sistema de 
controle do metabolismo social teve de poder impor sobre a 
sociedade sua lógica expansionista cruel e fundamentalmente 
irracional, independentemente do caráter devastador de suas 
consequências; ou teve de adotar algumas restrições racionais, 
que diretamente contradiziam suas mais profundas 
determinações como um sistema expansionista incontrolável 
(MÉSZÁROS, 2011, p.9). 

 

Para pôr fim a esse plano, o capital contou, e sempre conta, com a 

assistência do Estado, pois este atua intervindo indiretamente na produção 

capitalista de modo a garantir a extração da mais valia. Assim, o Estado opera 

como defensor do capital a fim de resguardar sobremaneira a acumulação 

capitalista. Para Mészáros (2011, p. 101): 

 

A formação do Estado moderno é uma exigência absoluta para 
assegurar e proteger permanentemente a produtividade do 
sistema. O capital chegou à dominância no reino da produção 
material paralelamente ao desenvolvimento das práticas 
políticas totalizadoras que dão forma ao Estado moderno. 
Portanto, não é acidental que o encerramento da ascensão 
histórica do capital no século XX coincida com a crise do 
Estado moderno em todas as suas formas, desde os Estados 
de formação liberal-democrática até os Estados capitalistas de 
extremo autoritarismo (como a Alemanha de Hitler ou o Chile 
miltonfriedmannizado de Pinochet), desde os regimes pós-
coloniais até os Estados pós-capitalistas de tipo soviético. 

 

Para fazer coro ao ideário neoliberal, volta-se a propalar a ideia de 

liberdade. Entretanto, essa liberdade a qual se debate é a liberdade 

econômica, liberdade dos Estados de economia centrais, liberdade do capital, 

porque, como acentua Marx, o trabalhador continua sendo prisioneiro para 

vender a única mercadoria que possui, sua força de trabalho. Nesse contexto, 

a ideia de meritocracia também veio à tona, tornando o indivíduo “livre” para 

estudar, trabalhar e ser o responsável pelas suas escolhas, responsabilizando-

o pelo sucesso ou fracasso de seu futuro. 
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Mészáros traz à tona as contradições entre trabalho e capital no 

atual contexto histórico e afirma que a problemática do desemprego, que incide 

sobre todo o globo, já saiu do controle da política expansiva do capital. Tornado 

crônico, caracteriza-se por ser estrutural, devido as transformações na sua na 

reprodução expansiva. Assim, Mészáros afirma que (2003, p.22) 

 

Ele já não é limitado a um “exército de reserva” à espera de ser 
ativado e trazido para o quadro da expansão produtiva do 
capital, por vezes numa expansão prodigiosa. Agora a grave 
realidade do desumanizante desemprego assumiu um caráter 
crônico, reconhecido até mesmo pelos defensores mais 
acríticos do capital como “desemprego estrutural”, sob a forma 
de autojustificação, como se ele nada tivesse que ver com a 
natureza perversa do seu adorado sistema. 

 

Somam-se a esse quadro as instabilidades inseridas no campo do 

trabalho, pós-reestruturação produtiva, a flexibilização e desregulamentação do 

trabalho. Essas medidas neoliberais aparecem travestidas de avanço financeiro 

e ainda dão de brinde a chamada globalização, quando, na verdade, pretende-

se adequar a legislação nacional à perspectiva produtivista do capital 

internacional, promovendo ajuste financeiro e fiscal. Sobre isso o autor 

supracitado (2006, p.34) afirma que 

 

Os obstáculos reais enfrentados pelo trabalho, no presente e 
no futuro próximos, podem ser resumidos em duas palavras: 
“flexibilidade” e “desregulamentação”. Dois dos slogans mais 
apreciados pelas personificações do capital nos dias atuais, 
tanto nos negócios como na política, soam interessantes e 
progressistas. E muito embora sintetizem as mais agressivas 
aspirações antitrabalho e políticas do neoliberalismo, 
pretendem ser tão recomendáveis, para a toda criatura 
racional, como a maternidade e a torta de maçã, pois a 
“flexibilidade” em relação às práticas de trabalho – a ser 
facilitada e forçada por meio da ‘desregulamentação’ em 
variadas formas -, correspondentes, na verdade, à 
desumanizadora precarização da força de trabalho. [...] E as 
mesmas pessoas que chamam de “flexibilidade” 
universalmente benéfica a difusão das mais precárias 
condições de trabalho também ousam chamar de ‘democracia’ 
a prática dessa autoritária legislação antitrabalho.  

 

Assim, com a agudização da crise estrutural do capital em virtude 

das transformações ocasionadas pelo capital em ritmo de expansão, decresce 

a demanda de vagas de trabalho, haja vista essas novas relações criadas entre 
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capital e Estado.  O capital tem como pré-requisito a exploração da força de 

trabalho para continuar com seu projeto expansionista e alicerça seu império 

na expropriação do trabalho excedente. Assim, tenta manter a todo custo sua 

lógica, por intermédio do Estado, criando um aparato legal para se resguardar 

e avançar sobre a classe trabalhadora a fim de arrancar sua força material e 

espiritual, a fim de manter os lucros crescentes. Nesse sentido, aqueles que 

têm a “sorte” de vender sua força de trabalho acabam sendo explorados, e 

aqueles que formarão a superpopulação relativa ficarão disponíveis ao capital 

ficando como massa supérflua, porém necessária ao processo de valorização 

de valor.  

Esse quadro avassalador de crise estrutural e desemprego provoca 

consequências avassaladoras na vida da classe trabalhadora, colocando em 

risco a vida de milhares de pessoas que são cotidianamente relegadas ao 

esquecimento e à penúria. Assim, de acordo com Mészáros, seguindo os 

fundamentos de Marx, certifica-se que o desemprego crônico é um 

desdobramento do capitalismo em crise e por esse mesmo motivo não há 

solução dentro dos limites do capital. 

  

3.2  As políticas educacionais como estratégias de controle do capital 

 

Vimos no tópico anterior que a partir da década de 1970, 

começaram a ser executadas reformas educacionais em consonância com o 

modelo de Estado neoliberalista, onde novas terminologias começaram a ser 

utilizadas, como privatização, flexibilização, desregulação, dívida externa. 

Ergue-se uma nova configuração para os serviços públicos, tanto no Brasil, 

como na América Latina, onde as nações começaram a ser dirigidas pelos 

organismos internacionais multilaterais, alinhando-se à reestruturação 

econômica diante da crise de acumulação do capital. Assim, de acordo com 

Mendes Segundo (2005), organismos multilaterais, mais especificamente o 

Banco Mundial, começaram a desenvolver atividades de gerenciamento e 

controle das relações de crédito. Dessa forma, a autora afirma: 

 

[...] o Banco Mundial passou a intervir diretamente na 
formulação da política interna e a influenciar na própria 
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legislação dos países pobres. Vale lembrar que o ajuste 
estrutural efetuado pelo Banco requer um acordo prévio com o 
FMI, que condiciona uma ampla e severa exigência 
macroeconômica e setorial, além de assumir o comando de 
alguns programas específicos nas áreas de saúde e educação. 
(MENDES SEGUNDO, 2005, p. 47) 

 

O Estado, por seu turno, tornava-se imbuído de atender 

minimamente às demandas socias e também realizar o controle dessas 

políticas, de modo a satisfazer aos interesses burgueses. Por conseguinte, a 

educação entra na agenda desses organismos, prioritariamente, a educação 

básica. De acordo com Lima (2009), a partir da década de 1990, o Estado 

tomou uma série de medidas na direção de carregar a crise de cunho 

econômico para setor fiscal, uma vez que se trataram de gastos excessivos do 

Estado com a implementação das políticas neoliberais no país e no mau 

gerenciamento dos serviços públicos. 

Com o discurso de cooperar com o desenvolvimento dos países 

periféricos do capital, o Banco Mundial (BM) assume as diretrizes das políticas 

públicas a fim de alinhar as determinações do capital às políticas neoliberais. 

Assim, sobressaem-se as Conferências de Jomtien e de Nova Delhi e o Fórum 

de Dakar. Um dos primeiros grandes eventos internacionais realizados foi a 

Conferência de Jomtien, em 1990, na Tailândia. Essas várias conferências que 

na aparência destinavam-se a elaborar diretrizes a serem seguidas pelos 

países signatários a fim de melhorar o nível da qualidade educacional, 

sobretudo da educação básica, em sua essência direcionava-se no sentido de 

lançar novos paradigmas educacionais a fim de atrelar a educação às 

demandas do mercado de trabalho. 

Os mais de cem países participantes da Conferência de Jomtien 

convergiram para a assinatura do documento “Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem” 

ou ainda “Declaração Mundial de Educação para Todos”. Essa declaração 

traçou um programa político-ideológico a ser seguido pelos países de 

economia periférica disponibilizado em dez objetivos. Já em seu Art. 1º, a 

declaração propõe a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, 

uma vez que se tornam “instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a 

leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas)” 
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(UNESCO, 1998, p.3)17. Diante disso, percebe-se que o objetivo contido na 

declaração em circunscrever a aprendizagem de leitura, de escrita e do cálculo 

ao padrão mínimo de qualidade da aprendizagem. Sobre essa questão, 

Fonseca (2000), citada por Mendes Segundo (2005, p. 62) esclarece 

 

[...] o Banco perceberá que o moderno mercado de trabalho 
será cada vez mais limitado e, assim sendo, deve-se adotar 
uma política seletiva de educação. Para os países pobres, o 
nível primário é considerado o mais adequado na iniciação 
imediata do trabalho, especialmente no mercado tradicional. 
Para justificar essa escolha, o Banco atribui à educação 
primária maior retorno financeiro aos indivíduos do que o 
próprio ensino superior. Vale ressaltar que nos países ricos 
ocorre o contrário os níveis superiores trazem maiores ganhos, 
tanto no nível microeconômico como no nível macro. 
 

Aqui, torna-se flagrante o modo como aqueles requisitos são 

suficientes para inserir o jovem no mercado de trabalho, provavelmente 

informal, com vistas a contribuir com o setor produtivo do sistema capitalista. 

Dessa maneira, o investimento majoritariamente requerido pelas instituições 

financeiras internacionais na educação básica mostra-se conveniente para a 

formação da classe pobre, posto que não precisarão de formação direcionada 

ao nível superior, já que o emprego informal é o bastante para garantir sua 

subsistência.  

Outro artigo da declaração merece destaque: o sétimo. Nesse 

consta que 

 

As autoridades responsáveis pela educação aos níveis 
nacional, estadual e municipal têm a obrigação prioritária de 
proporcionar educação básica para todos. Não se pode, 
todavia, esperar que elas supram a totalidade dos requisitos 
humanos, financeiros e organizacionais necessários a esta 
tarefa. Novas e crescentes articulações e alianças serão 
necessárias em todos os níveis: entre todos os subsetores e 
formas de educação, reconhecendo o papel especial dos 
professores, dos administradores e do pessoal que trabalha em 
educação; entre os órgãos educacionais e demais órgãos de 
governo, incluindo os de planejamento, finanças, trabalho, 
comunicações, e outros setores sociais; entre as organizações 
governamentais e não governamentais, com o setor privado, 
com as comunidades locais, com os grupos religiosos, com as 
famílias. (UNESCO, 1998, p. 5-6) 

                                                           
17 Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf>. Acesso em 
junho de 2018. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf
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Um novo objetivo foi lançado. Firmar parcerias com o setor privado 

se tornou uma estratégia presente em quase todas as políticas educacionais 

desde então. Sob a justificativa de que “Alianças efetivas contribuem 

significativamente para o planejamento, implementação, administração e 

avaliação dos programas de educação básica” (UNESCO, 1998, p. 6) o 

enfoque do setor público agora se centrava nas famosas PPP (Parceria 

Público-Privadas18), em que as “alianças de classes” (LEHER, 1999, p.1) 

tornaram-se responsáveis por subordinar a educação aos anseios do capital. 

Tais acordos se baseiam na política neoliberal em reduzir o papel do Estado na 

sociedade, transferindo a responsabilidade para organizações não 

governamentais ou para o setor privado, desregulamentando, assim, suas 

atividades, alterando o modo como o Estado intervém na economia.  

Aliado a isso, o capital também investe na sua hegemonia global 

através das privatizações das empresas estatais, com discursos de superação 

da pobreza e modernização dos processos produtivos. A ideologia neoliberal 

empreende um discurso capaz de persuadir até o indivíduo mais crítico, 

fazendo-o acreditar nas falácias do desenvolvimento sustentável, fortalecendo 

a junção do público com o privado, atendendo às necessidades do capital. 

Fundamentado no modelo educacional baseado em competências, 

as reformas educacionais direcionaram-se no sentido de adaptar os jovens aos 

novos modelos profissionais vigentes, exigindo pessoas proativas, com espírito 

de liderança e resilientes, em consonância com o mercado de trabalho vigente, 

uma vez que não havia – não há e não haverá, pelos limites impostos pelo 

                                                           
18 O Banco Mundial divulgou o relatório, em 2017, intitulado “Financiamento privado de 

infraestruturas públicas através de PPP na América Latina e no Caribe”.  O relatório afirma que 
a América Latina e o Caribe têm um grande potencial para aumentar as PPP e “defende que as 
instituições multilaterais e nacionais de financiamento do desenvolvimento devem 
desempenhar um papel mais ativo tanto no financiamento como na prestação de 
conhecimentos especializados, incluindo as transferências de experiências entre países e, em 
particular, ajudando a aumentar a qualidade dos projetos e a sua capacidade de atrair 
financiamento privado.” Disponível em: http://www.worldbank.org/pt/news/press-
release/2017/05/04/ppps-vital-to-improve-infrastructure-quality-in-latin-america>. Acesso em 
junho de 2018. A maior PPP da América Latina, e uma das maiores do mundo, está em 
andamento no Rio de Janeiro, onde por meio de um consórcio, integrado pela Odebrecht, 
Carioca Engenharia e a OAS criou a Concessionária Porto Novo S/A para implantação do 
Projeto Porto Maravilha. Estima-se que o valor do contrato superou sete bilhões de reais. 
Veremos no próximo capítulo que o modelo educacional das escolas de ensino médio 
integradas ao ensino profissional do Ceará se baseia nos princípios da empresa Odebrecht, a 
mesma que teve seu ex-presidente preso por corrupção, lavagem de dinheiro e organização 
criminosa e condenado a quase vinte anos de prisão. 

http://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2017/05/04/ppps-vital-to-improve-infrastructure-quality-in-latin-america
http://www.worldbank.org/pt/news/press-release/2017/05/04/ppps-vital-to-improve-infrastructure-quality-in-latin-america
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próprio capital - vagas de emprego formal para todos. Assim, tornava-se 

imperioso para a formação do novo profissional aquelas características. 

Nessa nova reestruturação, a educação passa a ser dividida em 

quatro tipos de aprendizagem, conhecido como os quatro pilares da educação, 

estabelecido no documento escrito por Jacques Delors: “Educação um tesouro 

a descobrir” (DELORS, 2001) a saber: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos e aprender a ser. 

No aprender a conhecer, mais tarde chamado de aprender a 

aprender, tem-se a compreensão que este pilar está diretamente relacionado a 

aquisição de ferramentas para se chegar ao conhecimento. Provoca-se no 

educando um estímulo para a busca do conhecimento ajudando-os a 

desenvolver sozinhos estratégias para que possam construir suas próprias 

teorias e pensamento crítico, a fim de serem capazes de explorarem sozinhos 

os caminhos do saber, levando em consideração não apenas os aspectos 

científicos, mas também intuitivos. Nesse contexto de novos paradigmas 

educacionais, Jimenez afirma que 

  

Tal empreendimento, certamente legítimo sob determinada 
ótica, há que ser realizado, contudo, sem que se perturbe, por 
minimamente que seja, a ordem social, melhor dizendo, a 
(des)ordem do capital, que, segundo interpretação oposta, está 
na base dos gigantescos problemas e dificuldades que 
demarcam o cotidiano do nosso planeta, pois será por força tão 
somente de sua vontade autonomamente desabrochada numa 
escola competente e cidadã, que o aluno, o indivíduo, 
contribuirá para a criação de um mundo mais justo e 
democrático. Ora, essa concepção transmite-nos a falsa e 
cômoda ilusão de que a luta pela construção das condições do 
bem estar social trava-se, fundamentalmente, na intimidade e 
no silêncio de cada um de nossos corações, desconsiderando 
as eloqüentes lições da história sobre o papel essencial da luta 
política, coletiva, no processo de transformação da ordem 
social que nega essas mesmas condições. (2003, p. 07)  

   

As normas e diretrizes presentes na Declaração Mundial de 

Educação para Todos irão guiar conferências posteriores, também 

patrocinados pelo Banco Mundial e promovidas pela ONU. Em 2000, foi a vez 

do Fórum Mundial de Educação de Dakar, capital de Senegal, que contou com 

um número maior de países e organizações não governamentais que 

“reiteraram o papel da educação como um direito humano fundamental e o 
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designaram como a chave para o desenvolvimento sustentável, a segurança da 

paz e a estabilidade dentro e fora de cada país envolvido” (JIMENEZ et al, 

2016, p. 17). Com o objetivo de ampliar as metas para o ensino básico, o 

referido fórum insistiu na necessidade de estreitamento da relação entre 

público e privado, ao afirmar que as parcerias são recursos para promover o 

desenvolvimento da educação de qualidade.  

Mendes Segundo (2005) desvela que, no Brasil, as diretrizes da 

conferência de Jomtien foram formalizadas, em 1993, com a criação do Plano 

Decenal de Educação para Todos, primeiro documento oficial com o objetivo 

de cumprir num prazo de dez anos as diretrizes da Conferência Mundial de 

Educação Para Todos. A partir desse documento, várias legislações foram 

criadas seguindo as resoluções da Declaração Mundial de Educação para 

Todos, apoiada pelo Banco Mundial.  

Seguindo o conjunto dessas diretrizes e paradigmas, a formação dos 

jovens trabalhadoras em escolas de ensino médio integrado, como é o caso da 

educação profissional do Ceará, subordina-se a esse projeto e passa a 

obedecer com precisão às expectativas de cunho neoliberal na elaboração de 

sua política educacional, conforme nossa exposição a seguir. 

 

4 O ESTÁGIO CURRICULAR NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL DO CEARÁ: A EMPREGABILIDADE NO CENTRO DO 

DEBATE 

 

 Conforme anunciamos, a política de Educação para Todos, tutoriada 

pelo Banco Mundial em parceria com a Unesco, atinge o conjunto das 

formulações e reformulações da política educacional, rebatendo com mais 

força e sistematicidade, nos países de economia periférica, reiteramos com o 

objetivo de reestruturar o capital em crise. Essa nova concepção de educação 

como sinônimo de mercadoria passa a vigorar e torna-se um marco que irá 

orientar as políticas educacionais atreladas ao campo empresarial. Assim, os 

educandos serão formados para o fim último de serem inseridos no mercado 

de trabalho. O Brasil, segue as diretrizes de incentivo a qualificação 

profissional, assim como o Ceará, que passa a monitorar a proposta 
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pedagógica das Escolas Estaduais de Educação Profissional do Ceará em 

função de atender os interesses empresariais nesse campo formativo (de-

formativo).  

 

4.1 Contextualizando as Escolas Estaduais de Educação Profissional do 

Ceará 

 

Nessa primeira parte do capítulo três, abordamos o contexto 

histórico da criação das escolas estaduais de educação profissional do Ceará 

correlacionando às políticas educacionais no Brasil buscando apreender a 

partir dos documentos que orientam a educação profissional no estado, como 

essas políticas vêm sendo delineadas ao longo dos anos.  

O Ensino Médio Integrado à Educação Profissional de Nível Técnico 

foi regulamentado pelo decreto 5.154/2004, assim como a Lei 11.741/2008, 

apresentadas, pelo governo federal, então representado por Lula, como novo 

tipo de ensino, assemelhando-se as outras modalidades de ensino já 

existentes no país. Aquele decreto surgiu com o propósito de revogar o decreto 

nº 2.208/97 e reinaugurar a possibilidade da oferta do ensino médio integrado 

com a formação técnica, sendo possível essa articulação em três maneiras 

diferentes, a saber: 

 

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o 
ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a 
conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível 
médio, na mesma instituição de ensino, contando com 
matrícula única para cada aluno; 
II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído 
o ensino fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na 
qual a complementaridade entre a educação profissional 
técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a 
existência de matrículas distintas para cada curso 
III - subseqüente, oferecida somente a quem já tenha concluído 
o ensino médio (BRASIL, 2004). 

 

   Para alcançar os objetivos desejados, em dezembro de 2007, o 

Governo Federal instituiu o decreto nº 6.302, inaugurando o Programa Brasil 
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Profissionalizado19, cujo objetivo é “estimular o ensino médio integrado à 

educação profissional, enfatizando a educação científica e humanística, por 

meio da articulação entre formação geral e educação profissional no contexto 

dos arranjos produtivos e das vocações locais e regionais” (BRASIL, 2007). Tal 

lei compromete-se em prestar auxílio financeiro para os estados em 

contrapartida de apresentarem propostas educativas voltadas à educação 

profissional e que também tenham aderido “por meio de adesão voluntária” ao 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, regulamentado pelo 

Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Em pouco tempo, todos os estados 

brasileiros se tornaram adeptos ao Programa Brasil Profissionalizado. 

Assim, o Ceará entrou na corrida nacional de adesão às políticas 

educacionais de educação profissional e já no ano seguinte lançou o Plano 

Integrado de Educação Profissional e Tecnológica para o estado. O plano 

integrado desde o começo reuniu todas as esferas ligadas à educação 

profissional, do setor público ao setor privado, contando com uma articulação 

conjunta para definir diretrizes, ações e metas com o intuito de melhorar a 

qualidade da educação básica, garantir uma infraestrutura adequada às 

escolas, pensar uma gestão compartilhada, ter a participação da sociedade nos 

processos educacionais e prezar pela qualificação dos profissionais da 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT), uma vez que as novas “mudanças 

impõem novos perfis à formação dos jovens que se preparam para ingressar 

no mundo do trabalho. Tal conjuntura exige da sociedade sensibilidade política, 

criatividade e sobretudo coragem para superar o velho e criar o novo.” 

(SEDUC, 2008, p. 7) 

Inicialmente, em março de 2008, os municípios de Jaguaribe, 

Canindé e Redenção foram os primeiros a ofertar o ensino médio integrado, no 

Ceará, na tentativa de articular o currículo do ensino médio ao do ensino 

tecnológico, através dos Centros de Educação da Juventude (CEJOVEM), uma 

vez que “O CEJOVEM possibilitará a qualificação profissional de jovens 

cearenses em centros de excelência, equipados com laboratórios e com 

                                                           
19 O programa financia a construção e aquisição de equipamentos para as escolas e tem por 

objetivo elevar a oferta da educação profissional e tecnológica em cursos técnicos de nível 
médio. 



65 
 

estrutura pedagógica de qualidade, [...] ao propiciar ao jovem o direito à 

educação e ao trabalho.” (TASSIGNY, 2008, p.3) 

 Somente com a Lei nº 14.273/2008, em dezembro do mesmo ano, 

houve a criação das escolas estaduais de educação profissional (EEEP), no 

âmbito da Secretaria da Educação. No parágrafo único a referida lei ressalta a 

“necessária articulação entre a escola e o trabalho, o ensino médio integrado à 

educação profissional a ser oferecido nas Escolas Estaduais de Educação 

Profissional - EEEP, terá jornada de tempo integral” (SEDUC, 2013), uma vez 

que no ano de 2008 já se anunciavam que as “mudanças impõem novos perfis 

à formação dos jovens que se preparam para ingressar no mundo do trabalho” 

(SEDUC, 2008, p.7). 

A estrutura física das EEEP está dividida em dois modelos, pois, em 

2008, ao serem lançadas as primeiras, os prédios escolares antigos foram 

aproveitados e adaptados à nova realidade. Assim, naquele ano, foram 

inauguradas 25 novas escolas profissionais adaptadas e a partir de 2011 o 

governo do estado inaugurou escolas com padrão estabelecido pelo Ministério 

da Educação (MEC), supervisionada pelo Departamento de Arquitetura e 

Engenharia (DAE), vinculado à Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), que 

engloba:  12 salas de aula, auditório para 201 lugares, biblioteca e 

dependências administrativas, laboratórios tecnológicos, de línguas, 

informática, química, física, biologia e matemática, além de um ginásio 

poliesportivo e um teatro de arena (SEDUC, 2012).  

As escolas contam 540 alunos distribuídos em quatro cursos 

técnicos, nos quais optaram20, que possuem uma rotina de estudos das 7h às 

17h, de segunda a sexta-feira, com direito a três refeições diárias (lanche – 

almoço – lanche). A matriz curricular conta com 5.400 horas divididas nos três 

anos do ensino médio, contempla três áreas de aprendizagem: formação geral, 

conta com as disciplinas da base nacional comum do ensino médio; formação 

                                                           
20 Para o ingresso em uma EEEP, o aluno deve ter concluído o ensino fundamental, ter idade 

mínima de 14 anos e apresentar o histórico escolar, geralmente nos meses de dezembro e 
janeiro. Assim, os alunos que possuírem as melhores notas no ensino fundamental serão 
matriculados, reforçando o ideário burguês da meritocracia. No ato da matrícula o estudante 
coloca sua opção de curso, mas não é garantia que será contemplado com aquela vaga. 
Muitas vezes ele possui boas notas, mas as vagas para a sua primeira opção já foram 
preenchidas e ele será remanejado para sua segunda opção, de quando em quando, é 
remanejado para a terceira opção. Vale considerar ainda que 80% das vagas são destinadas 
aos alunos provenientes das escolas públicas e 20% destinadas aos alunos da rede privada. 
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profissional, conta com as disciplinas referentes ao curso técnico e a formação 

diversificada, conta com “conteúdos diversificados voltados para a formação 

cidadã dos alunos tanto no campo pessoal como profissional” (SEDUC, 

2017)21.  Dessa forma, são dezessete disciplinas obrigatórias a todos os cursos: 

Língua Portuguesa, Artes, Inglês, Espanhol, Educação Física, História, 

Geografia, Filosofia, Sociologia, Matemática, Biologia, Física e Química22. As 

disciplinas do curso técnico diferem de acordo com suas especificidades, estão 

divididas em 52 cursos técnicos reunidos em 12 eixos tecnológicos. Outrossim, 

a parte diversificada é composta por cada sistema de ensino que tem 

autonomia para formata-la de acordo com sua regionalidade e características 

cultural, sociais e econômicas. Dentre essas atividades, estão as disciplinas 

projeto de vida; formação para a cidadania; mundo do trabalho; oficina de 

redação; e empreendedorismo. De acordo com o governo essas disciplinas 

“favorecem a comunicação entre a formação geral e a formação profissional, 

na medida em que tratam de temáticas que são transversais ao currículo 

proposto, como também contribuem para desenvolver o protagonismo 

cooperativo e solidário” e ainda “O objetivo é dar ênfase ao projeto de vida, 

empreendedorismo e à relação com o mundo do trabalho” (SEDUC, 2017).23 

Voltaremos ao assunto do currículo posteriormente para falarmos sobre sua 

relação com o modelo produtivo vigente. 

Atualmente, o estado do Ceará conta com 52.571 matrículas 

divididas entre 119 EEEP24, disseminadas em 95 municípios, perfazendo quase 

                                                           
21Disponível em 
http://www.educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&
id=64&Itemid=195.  
22 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) sofreu uma série de mudanças e a partir do 

corrente ano começará a ser implementada nas escolas públicas e privadas do país. Tais 
mudanças referem-se à flexibilização do currículo do ensino médio através da organização do 
currículo por áreas do conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas 
tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. 
Apenas as disciplinas de língua portuguesa e matemática aparecem como componentes 
curriculares, ou seja, disciplinas obrigatórias para os três anos do ensino médio. Além da 
possibilidade dos estudantes dedicarem 1.200 horas-aula ao aprofundamento do itinerário 
formativo escolhido pelo estudante de acordo com sua preferência em determinada área. 
Percebe-se claramente a racionalidade empresarial ditando as diretrizes educacionais por meio 
de governos liberais com o objetivo único de manter a ordem burguesa vigente.  
23Disponível em 
<http://www.educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article
&id=65&Itemid=196>. Acesso em junho de 2018. 
24 De acordo com o governador, Camilo Santana, o número de EEEPs deve aumentar de 119 
para 140 ainda no primeiro semestre do ano, tornando o Ceará o estado com o maior número 

http://www.educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=195
http://www.educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=195
http://www.educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=196
http://www.educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=196
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todo o território cearense25. A seguir, consta uma tabela que sintetiza o 

aumento da quantidade de unidades escolares, dos municípios, dos cursos 

técnicos e das matrículas ao longo dos dez anos das EEEP no Ceará. 

 

Tabela 1 – Evolução da rede física das Escolas Estaduais de Educação Profissional no Ceará. 
 

Fonte: Secretaria da Educação do Ceará / Coordenadoria de Desenvolvimento da Educação 
Profissional. 
 

Ainda sobre as escolas profissionais, outro aspecto relevante 

consiste no financiamento para a implementação da política de criação e 

expansão das EEEPs. Os recursos são oriundos do governo do estado e do 

Ministério da Educação por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). O governo do estado lançou em 2014 o relatório “O pensar 

e o fazer da educação profissional no Ceará 2008 – 2014” onde se apresenta 

um panorama geral das EEEPs durante esses anos. De acordo com o 

mencionado relatório, mais de um bilhão de reais foi investido pelo governo 
                                                                                                                                                                          
de matrículas nessas instituições de ensino, superando o estado de São Paulo, atualmente 
com mais de setenta mil matrículas.  
25 É oportuno destacar a incongruência dos números disponibilizados pelo site da Secretaria de 
Educação do governo do estado do Ceará, divergindo repetidas vezes com outros dados 
também fornecidos pela mesma instituição.  

ANO EEEP MUNICÍPIO CURSOS MATRÍCULAS 

2008 25 20 4 4.091 

2009 51 39 13 11.116 

2010 59 42 18 17.290 

2011 77 57 43 23.465 

2012 92 71 51 29.618 

2013 97 74 51 35.928 

2014 106 82 53 40.654 

2015 111 88 52 43.811 

2016 115 90 53 47.823 

2017 117 91 53 49.627 

2018 119 95 52 52.571 

Progressão 2008 a 
2017 (%) 

476% 475% 1.200% 1.285% 



68 
 

federal e municipal para a implantação e desenvolvimento das escolas 

profissionais no Ceará, sendo gasto primordialmente com construção, 

ampliação e reforma das escolas, implantação de laboratórios técnicos, 

aquisição de equipamentos e mobiliários, pagamento de professores, bolsa 

estágio, fardamento e alimentação. No período de 2008 a 2014, foram 

investidos R$1.036.097.010,22, sendo 71% dos recursos provenientes do 

Governo do Estado e 29% do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação do Ministério da Educação (FNDE)/MEC. Soma-se a este montante, 

o valor de R$ 435.904.666,11, que se referem à gastos com custeio 

relacionados aos anos de 2008 a 2014. Daquele montante, 71% dos recursos 

foram provenientes do Governo do Estado e 29% do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação (FNDE)/MEC. 

(CEARÁ, 2014).  

A Tabela 2 mostra os recursos investidos de 2008 a 2014. 

 
Tabela 2 - Recursos investidos de 2008 a 2014 

 

  

ANO 

  RECURSOS INVESTIDOS  (R$)    

TOTAL (R$) 

 Federal  Estadual 

2008  0,00  2.734.025,15  2.734.025,15 

2009   22.674.215,07  30.068.709,51  52.742.924,58 

2010   64.507.454,63  159.923.487,47  224.430.942,10 

2011   14.920.840,77  146.884.529,28  161.805.370,05 

2012   87.538.689,16  135.748.389,70  223.287.078,86 

2013   38.635.876,28  115.319.137,72  153.955.014,00 

2014 68.096.884,07 149.044.771,41 217.141.655,48 

 TOTAL 296.373.959,98 739.723.050,24 1.036.097.010,22 

Fonte: Coordenadoria de Educação Profissional do Ceará (2014).  

Percebe-se a partir da tabela 2 que em 2008 não houve repasse do 

governo federal para a implementação da política educacional de criação de 

escolas profissionais no estado do Ceará. Assim, o governo iniciou com 25 

escolas no referente ano contando com os recursos do tesouro estadual e o 

custeio federal se deu a partir do ano seguinte. Do total de investimentos, o 

maior está relacionado com obras correspondendo a 53% do total, seguido de 
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contratação de professores da área técnica com 23%, equipamento e material 

permanente com 11%.  

Quanto a contratação de professores, a Lei 13.513 de julho de 2004 

e o Decreto nº 29.451 de setembro de 2008 dispõem sobre o processo de 

escolha e indicação para o cargo de provimento em comissão, de diretor junto 

às EEEP. O Decreto estadual nº 30.865, de 03 de abril de 2012, regula os dois 

artigos mencionados acima e dispõe sobre a estrutura organizacional, a 

constituição das equipes docentes e o provimento dos cargos em comissão das 

escolas estaduais de educação profissional. Para concorrer as vagas de 

professores das disciplinas do ensino regular, os mesmos precisam passar por 

processo seletivo interno na escola que compreende “exames de 

conhecimentos e comprovação de experiência, bem como avaliações 

situacionais de competências específicas” (DOM, 2012, p.1). A referida seleção 

consta com duas fases, a primeira é constituída por uma avaliação, de caráter 

eliminatório e classificatório, acrescido de comprovação de experiência pela 

análise de currículo e a segunda, de um seminário sobre o modelo de gestão e 

a proposta educacional das EEEP. Poderão participar dessa seleção 

professores efetivos, em estágio probatório ou não, e professores contratados 

como temporários.  

Para os chamados “instrutores de ensino profissional”, os 

professores da área técnica, são ofertadas vagas para dois cargos diferentes 

 
Professor EMI – profissional graduado na área que se dispõe a 
coordenar, ministrar disciplinas ou orientar estágios no curso 
Técnico de Nível Médio do EMI, ou profissional graduado em 
outra área de atuação com pós-graduação na área de ensino 
e/ou curso técnico de nível médio na área de ensino. 
Assistente EMI – estudante do último ano de graduação na 
área que se dispõe a ministrar disciplinas no curso Técnico de 
Nível Médio do EMI, ou Técnico de Nível Médio na área de 
ensino. (SEDUC, 2018)26 
 

 
De acordo com o exposto acima, nota-se, no próprio âmbito jurídico-

político,  o não cumprimento das exigências requeridas pela Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

                                                           
26   Disponível em: <http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/noticias/14-lista-de-noticias/2794-

centec-realiza-selecao-publica-para-professores-e-assistentes-do-ensino-medio-integrado-em-
eeeps>. Acesso em junho de 2018. 

http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/noticias/14-lista-de-noticias/2794-centec-realiza-selecao-publica-para-professores-e-assistentes-do-ensino-medio-integrado-em-eeeps
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/noticias/14-lista-de-noticias/2794-centec-realiza-selecao-publica-para-professores-e-assistentes-do-ensino-medio-integrado-em-eeeps
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/noticias/14-lista-de-noticias/2794-centec-realiza-selecao-publica-para-professores-e-assistentes-do-ensino-medio-integrado-em-eeeps
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Nacional (LDB), uma vez que declara a obrigatoriedade dos cursos de 

licenciatura plena e inabilita formados em cursos de bacharelado para atuarem 

como licenciados27.  

Os professores são contratados via Instituto Centro de Ensino 

Tecnológico (CENTEC). Essa instituição é uma “organização da sociedade civil 

de direito privado, sem fins lucrativos”, vinculada à Secretaria da Ciência, 

Tecnologia e Educação Superior (SECITECE), constituindo uma Organização 

Social28 (OS), ou para melhor elucidar, trata-se de uma organização de gestão 

privada, mas com o financiamento público. Por meio de contrato de gestão com 

a SEDUC, o CENTEC realiza o processo seletivo e contratação dos 

professores e assistentes da base técnica.29 Assim, o Estado, ao transferir para 

terceiros uma obrigação que deveria ser em primeira instância exclusivamente 

sua, acaba por deformar o perfil do professor, pois ao ausentar-se dos 

processos de contratação e pagamento desses professores possibilita a 

flexibilização do trabalho docente, tornando-o mais precarizado. Dessa forma, 

afirma Oliveira (2015, p. 79) “o Estado redefine seu papel de financiador da 

educação, transformando-se em simples parte contratante ou mero comprador 

de um serviço”.  

                                                           
27 No Art.62 da LDB afirma-se “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, 
a oferecida em nível médio, na modalidade normal”. Ainda sobre essa questão, esse fato nos 
remete a Medida Provisória (MP) nº 746/2016, que pretende reformar o ensino médio. Dentre 
os inúmeros retrocessos educacionais, está a permissão de profissionais desprovidos de curso 
de licenciatura para ministrarem aula, contando apenas com o “notório saber”. Tal fato 
corrobora com um problema histórico de desvalorização dos professores além de desonerar o 
Estado de sua responsabilidade com as políticas de formação de professores. 
28 Organização Social consiste em um tipo de associação privada, com personalidade jurídica, 
que deveria, legalmente, se manter mediante a venda de seus serviços ou produtos. 
Entretanto, a maioria das OS recebem subvenção do Estado para prestar serviços de 
“relevante interesse público”, tais como saúde e educação pública. Esse tipo de entidade está 
habilitado a receber determinados benefícios do poder público, tais como, isenções fiscais ou 
subvenção direta, para a realização de suas ações. No caso particular do CENTEC a maior 
parte dos seus recursos provem do governo federal, através do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPQ), além do investimento próprio do governo estadual. 
29 O CENTEC realiza também a contratação de profissionais e estagiários que atuam no 
Projeto e-JOVEM, que foi criado em 2007 com o objetivo de possibilitar a inclusão digital de 
jovens do 3º ano do ensino médio e egressos de maneira geral da rede pública estadual. Esse 
projeto do mesmo modo atua em parceria com Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia do Ceará (IFCE) e com Organização Não Governamental Geração MundaMundo – 
Ashoka. De fato, com um olhar mais aprofundado, percebe-se que a real intenção do projeto é 
atender a demanda das empresas, mediante formação tecnológica dos jovens, promovendo 
uma articulação mutualmente benéfica entre as empresas privadas e o governo. 
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Esses professores, além dos temporários, estão sujeitos a uma 

maior precarização do trabalho, pois além de serem contratados via regime de 

contratação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que regulamenta as 

relações trabalhistas da iniciativa privada, ainda que atuem em instituições 

públicas, não são contemplados com a estabilidade, como os servidores 

públicos estatutários.  

Com três tipos diferentes de professores – efetivos, temporários e 

técnicos – nas EEEP, e com uma defasagem de três mil vagas de professores 

na rede estadual de ensino do Ceará30, em 2013, a rede ainda conta com cerca 

de 60% dos professores como temporários, ou seja, a cada dez professores, 

seis não são contemplados por concurso público. Percebe-se o modus 

operandi do governo ao direcionar mais de 50% do montante dos investimentos 

para obras de criação e manutenção dos prédios das escolas, enquanto menos 

da metade disso é voltado para contratação de professores.  

Ainda sobre a contratação do corpo pedagógico das EEEP, o 

Decreto nº 30.865/12 também regula os cargos em comissão e anuncia no 

Art.5º que a seleção para os cargos de diretor e coordenador escolar das 

EEEP é uma atribuição da Secretaria de Educação do Estado, ou seja, tal 

provimento não acontece mediante eleição e sim por escolha e indicação de 

candidato. Esse fato remete-se a tempos do coronelismo e clientelismo em que 

o gestor fica subordinado à SEDUC, onde se evidencia a relação de servilismo 

e submissão, uma vez que caso o gestor discorde da política do estado e tente 

realizar algo fora da proposta da EEEP poderá ser exonerado do cargo. O 

Decreto citado acima deixa bem claro ao afirmar que  

 

§3º. A nomeação decorrente da seleção de que trata o §2º deste 
artigo, não retira a natureza jurídica de livre exoneração dos 
respectivos cargos em comissão, podendo o Governador do Estado 
exonerar o ocupante do cargo, sempre que entender conveniente e 
oportuna a medida para a Administração. (DOM, 2012, p.1) 

 

                                                           
30 Em 2016, a SEDUC autorizou a redução do quadro de professores temporários lotados em 
laboratórios de ciências e informática, no serviço de assessoramento pedagógico e no 
programa mais educação, alegando se tratar de ações necessárias a fim de obter controle 
social. No mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional contratação 
de professor temporário sem concurso no estado afirmando que “o regime de contratação 
temporária deve se limitar aos casos de excepcional interesse público”.  
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O artigo 14 da LDB nº 9.394/96 expressa sobre a gestão 

democrática do ensino público na educação básica, remontando à 

reivindicação por eleições para os cargos de gestão desde a década de 1980. 

Assim sendo, percebe-se que as EEEP necessitam de gestores condizentes 

com suas premissas e que estejam subalternos às suas políticas. Esse é 

apenas um dos mecanismos para forjar um alinhamento entre secretaria-

gestão-professores. A adesão do corpo docente e gestão pedagógica 

coadunado à política educacional das escolas profissionais também passa por 

mecanismos de recompensas junto aqueles que obtêm os melhores resultados 

entre as mais diversas avaliações determinadas pelo estado. Esse dispositivo 

de coerção, própria da estrutura organizacional das EEEP, disseminado pelo 

Estado, tem como objetivo reduzir os possíveis enfrentamentos que possam 

surgir mediante as contradições encontradas na rotina dos professores e 

gestores e garantir um controle da atividade docente. Ademais, serve também, 

para fragmentar os trabalhadores em várias categorias, de modo que eles não 

se reconheçam partícipes de uma mesma classe e lutem separadamente pelos 

seus direitos. 

Para ilustrar os dispositivos de recompensa, em 2016, o governo do 

estado lançou a Portaria nº 0815 que dispõe sobre a gratificação de 

desempenho para os ocupantes em cargos comissionados e professores 

lotados em escolas estaduais de educação profissional e desempenham suas 

atividades em regime integral. A fim de granjear a cobiçada gratificação, é 

preciso que a EEEP obtenha aprovação de no mínimo 85% dos alunos no ano 

letivo; participação de no mínimo 85% dos alunos no Sistema Permanente de 

Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE); inserção de todos os 

alunos do 3º ano no estágio curricular, dentre outros. O governo do estado do 

Ceará declara que o SPAECE, implementado em 1992, objetiva avaliar 

qualidade, equidade e eficiência da educação básica no estado com o intuito 

de gerar informações acerca do rendimento escolar dos alunos a fim de 

elaborar estratégias de intervenção educacional para fomentar a aprendizagem 

dos discentes. Entretanto, assim como outras inúmeras avaliações impostas 

pelo Estado, esta é apenas mais uma alinhada aos princípios neoliberais. De 

acordo com Dias Sobrinho (2002) avaliações externas são utilizadas como 

ferramentas indispensáveis nas reformas as quais suscitaram a 
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descentralização e a expansão privada do sistema educacional, executando 

apenas o papel de regulação, prestação de contas e responsabilização e não a 

de subsidiar tomadas de decisões direcionadas na efetiva resolução dos 

problemas constatados. 

Para compreendermos de maneira mais aproximada do real esses 

fenômenos que emergem a partir de políticas educacionais aparentemente 

despretensiosas e habitualmente propaladas com intensões de forte apelo 

popular, faz-se necessário analisarmos o documento que funciona como 

modelo de gestão adotado pelas EEEP, a Tecnologia Empresarial 

Socioeducacional (TESE): uma nova escola para a juventude brasileira. O 

estudo da TESE é requisito imperioso no entendimento da base conceitual e 

metodológica na implementação e gestão das escolas professionais. Assim, 

debruçamo-nos no exame de tal documento com o intuito de desvelar em 

linhas gerais o real propósito de tamanha expansão da rede estadual de 

educação profissional no Ceará. 

 

4.2 A Tecnologia Empresarial Socioeducacional (TESE) e os fundamentos 

empresariais na formação do jovem trabalhador 

 

A Tecnologia Empresarial Socioeducacional (TESE) foi criada em 

2007 pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação31 (ICE), assinado 

por Marcos Antônio Magalhães32, presidente da entidade, com patrocínio da 

                                                           
31 O Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) é uma instituição, criada em 2003, 
por um grupo de empresários de Pernambuco com o intuito de, segundo eles, conceber um 
novo modelo de escola tomando como ponto de partida o Ginásio Pernambucano, o mais 
antigo colégio do país em funcionamento. Para esse grupo de empresários era preciso criar um 
novo padrão para as escolas de ensino médio. Foi nesse contexto que realizaram a reforma do 
prédio do ginásio, orçado em quase três milhões de reais e adentraram no arcabouço 
pedagógico da mesma. De acordo com o ICE, a escola pública para tornar-se de qualidade era 
preciso “uma nova forma de atuação do setor privado, incluindo os aspectos pedagógicos e de 
gestão, além de uma coparticipação financeira junto ao Governo do Estado.” O ICE possui 
como parceiros estratégicos o Instituto Natura e o Instituto Sonho Grande; nove Secretarias 
Estaduais de Educação e seis Secretarias Municipais de Educação; como investidores: Banco 
Itaú, EMS (indústria multinacional brasileira de produtos farmacêuticos), Jeep, Fiat, dentre 
outras; Disponível em: <http://icebrasil.org.br/sobre-o-ice/>. Acesso em junho de 2018. 
32 Marcos Antônio Magalhães, 72 anos, engenheiro com pós-graduação na Holanda, é um 
empresário brasileiro, ex-presidente da Philips para a América Latina, atual presidente do 
Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) e do Somos Educação, grupo de 
investimento em educação que possui como missão “transformar a sociedade por meio da 
educação”. Desde 2010, já realizou dezesseis aquisições de marcas nacionalmente 
reconhecidas, dentre elas três editoras: Ática, Saraiva e Scipione e seis sistemas de ensino: 
Anglo, PH, Ser, Geo, Maxi e Ético. 

http://icebrasil.org.br/sobre-o-ice/
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Fundação AVINA33. A TESE foi elaborada fazendo alusão à Tecnologia 

Empresarial Odebrecht (TEO), documento que direciona as ações da empresa 

com mesmo nome.  

Antes de iniciarmos a discussão do documento acima referido, faz-

se necessária uma explicação sucinta sobre a empresa que serviu de molde à 

crescente política nacional da educação profissional. A Odebrecht é uma 

empresa brasileira que surgiu em 1940 inicialmente no ramo da construção 

civil, mas hoje atua nos setores de engenharia, construção, indústria, 

imobiliário e no desenvolvimento de projetos de infraestrutura e energia. Está 

presente em mais de 24 países, com quase 80 mil funcionários, exporta 

produtos e serviços para mais de 98 países, e, em 2016, atingiu a marca de 

quase 90 milhões de reais em receita bruta. 

A empresa foi uma das maiores construtoras na época da copa do 

mundo no Brasil, em 2014, e dos jogos olímpicos, em 2016, onde participou de 

obras de mobilidade urbana e prédios esportivos cujo gasto público ultrapassou 

quinze bilhões de reais. A referida empresa se tornou conhecida após uma 

operação da Polícia Federal chamada Lava Jato que investiga lavagem e 

desvio de dinheiro na Petrobras envolvendo diversas empreiteiras e também 

políticos. Segundo a equipe da Lava Jato, a troca de favores se dava quando a 

empreiteira transferia dinheiro para políticos de alto escalão, seja para uso 

pessoal ou para campanhas eleitorais, em troca de favorecimento nas 

licitações, no Brasil e em mais países da América Latina.                

Estima-se que a Odebrecht tenha faturado mais de um bilhão de 

reais com contratos realizados junto ao Estado, além de benefícios como a 

liberação de recursos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Interamericano (BNDES).  Juntamente com outras empreiteiras a Odebrecht foi 

acusada de formar cartel, pagar propina e superfaturar contratos públicos. Em 

2016, o então presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, foi condenado a 

                                                           
33 “A Fundação Avina recebe o apoio financeiro da VIVA Trust, criada pelo empresário suíço 
Stephan Schmidheiny para promover o desenvolvimento sustentável por meio de parcerias 
entre empresas privadas comprometidas com a nova economia e impactos sociais, e 
organizações filantrópicas que promovem o desenvolvimento sustentável por meio da liderança 
e da inovação”. Disponível em < http://www.avina.net/avina/pt/fundacion/>. Acesso em julho de 
2018. 
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mais de dezenove anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e 

associação criminosa34. 

Esse curto e rápido esclarecimento acerca da qualidade da relação 

que a Odebrecht mantém com o Estado e sobretudo com seus funcionários nos 

auxilia a desvelar os fundamentos que nortearam a criação da TEO e 

consequentemente da TESE, uma vez que esta é um desdobramento daquela.   

Em linhas gerais, a TEO consiste em um guia sistematizado dos 

valores empresarias que devem ser aplicados em empresas, para que 

alcancem a “arte que o empresário precisa dominar para satisfazer seus 

clientes” (ODEBRECHT, 1986, p. 10). A fim de obter os resultados esperados, 

buscando aumentar seus índices de forma continuadamente produtiva, tendo 

como direcionamento o aumento da produção de seus produtos e/ou serviços, 

a tecnologia empresarial criou um ideário baseado em ferramentas gerenciais 

de planejamento, execução e controle das atividades realizadas. Registra-se 

aqui o grande esforço da TEO em afirmar a primordialidade na oportunidade de 

servir aos clientes sempre com satisfação. Dessa forma, aos líderes cabe a 

formação de funcionários “cujo valor maior deveria ser o de servir, em vez de 

ser servido” (ODEBRECHT, 2004, p. 3).  

De acordo com a obra “Sobreviver, Crescer e Perpetuar”, lançado 

em 1983, pelo fundador do grupo, Norberto Odebrecht,  pode-se afirmar que 

esse conjunto de ideias, valores, regras, no que mais tarde decidiu-se chamar 

de TEO, se configuram em alguns pontos fulcrais, tais como: sujeição do 

trabalhador aos ditames da empresa, trabalho direcionado ao atingimento de 

metas, obediência ao líder (ressalta-se a estratégica mudança do nome de 

chefe), satisfação dos clientes e assimilação da tecnologia empresarial por 

parte de todos os integrantes da empresa. Pode-se perceber pelas regras 

listadas a seguir  

                                                           
34 Além disso, a empresa foi acionada pelo Ministério Público (MP) do Trabalho por realização 
de trabalho escravo. Em 2014, o MP moveu uma ação contra a empresa por manter seus 
trabalhadores em situação análoga à escravidão, sem terem direito à liberdade, a higienização 
do corpo, ou mesmo a refeições dignas. Os mesmos se encontravam em Angola onde foram 
levados para trabalhar em usina de cana-de-açúcar. Ao chegarem ao país, tiveram seus 
passaportes apreendidos, para que ficassem confinados no canteiro de obras e tinham como 
alimentação proteica carne de jiboia ou até mesmo de macaco. Ano passado, a empresa 
pagou trinta milhões de reais para encerrar a ação.  
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Cada Integrante da Organização Odebrecht precisa seguir 
sempre as seguintes Regras Práticas para a Eficácia: 
 1. Planejar e bem administrar a distribuição do tempo, que é o 
único recurso irrecuperável; 
2. Enfoque numa contribuição significativa para a Organização, 
que gere a oportunidade de Servir; 
3. Construir a partir de suas forças, das forças de seus 
Companheiros de trabalho, bem como das forças das 
circunstâncias, orientando os esforços para Resultados; 
4. Concentrar sua atenção nas Prioridades nas quais um bom 
desempenho poderá produzir grandes resultados, privilegiando 
mais a coragem do que a análise; 
5. Capacidade para decidir, visando mais ao impacto nos 
Resultados do que à técnica.35  

 

Assim, em 2004, todo esse arcabouço teórico-metodológico foi 

transposto para a escola com a reforma do Ginásio Pernambucano e mais 

adiante para diversas instituições do país até se configurar em política 

educacional. Diante do exposto, percebe-se a ideologia empresarial 

estreitamente relacionada com os aspectos educacionais brasileiros. A TEO 

lançou fundamentos éticos, morais e conceituais sobre o trabalho e a 

educação, porém esse trabalho a que se refere, é o trabalho alienado, cujo 

esforço mostra-se na produção de mercadoria, que degrada a vida, que não 

liberta o homem, pelo contrário, o deixa mais perto da condição animalesca, 

não aquele no sentido ontológico do ser, que tem como premissa a 

emancipação dos homens. Da mesma maneira, então, a educação baseada 

nessas premissas configura-se como de natureza igual, ou seja, uma educação 

alienada, que conforma os trabalhadores ao sistema político-econômico 

vigente, induzindo-os, desde o interior da escola, a um espírito servil, que 

esteja disposto a obedecer sem questionar, norteado pelas necessidades do 

capital em crise estrutural. 

Em entrevista, em maio de 2013, Marcos Antônio Magalhães 

proferiu uma palestra para a Federação das Indústrias do Estado de Santa 

Catarina (FIESC) para abordar o tema educação e trabalho. Ao ser 

questionado sobre apenas 50% dos funcionários da indústria de Santa 

Catariana possuir escolaridade básica, ele respondeu 

 

                                                           
35 Disponível em: < http://www.fundacaoodebrecht.org.br/TEO/Iniciando-na-TEO/29/Regras>. 

Acesso em junho de 2018. 

http://www.fundacaoodebrecht.org.br/TEO/Iniciando-na-TEO/29/Regras
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Isto tem reflexos enormes. Por exemplo: a produtividade do 
trabalhador brasileiro está estagnada em bases relativas aos 
países concorrentes há quase 50 anos. Não é que não 
avançamos, mas os outros avançaram mais do que nós. Se lá 
nos anos 1970 o trabalhador brasileiro produzia US$ 21 mil por 
ano, hoje o trabalhador produz US$ 19 mil. Houve uma 
regressão. Isso está muito associado à escolaridade do 
funcionário, porque mais e mais se precisa de um trabalhador 
que raciocine, que tome decisões no seu posto de trabalho. 
Aquela época de ser um pequeno robô e elaborar funções 
repetitivas está diminuindo. A baixa escolaridade traz como 
reflexo a baixa produtividade, e isso significa aumento de custo 
para a indústria. Não é a toa que o Brasil peca com a baixa 
produtividade. 36 

 

Ou seja, para o presidente do ICE, como para os diversos ramos 

produtivos industriais, a escolaridade está relacionada a produtividade, e isso 

acarreta mais custos para a indústria, pois lá será o local onde se dará essa 

formação, custeados com recursos próprios. Assim sendo, nada mais que 

astucioso que adentrar o ramo educacional, consumindo recursos públicos, e 

ditar o que deve ou não ser ensinado aos futuros jovens trabalhadores. 

Outra formulação a ser respondida pelo então presidente da Philips 

à época foi no sentido de destacar uma ação prioritária para o avanço da 

educação, a que respondeu 

 

Temos de melhorar substancialmente o ensino médio no Brasil, 
de modo que se crie uma plataforma básica para os dois 
caminhos dos jovens: universidade e a formação 
profissionalizante. Esse segundo tem de vir de fora para 
dentro, ou seja, (entender) quais são as demandas de mercado 
— e aí a indústria tem um papel fundamental de orquestrar 
essa demanda — para que eu possa estimular os jovens e 
formá-los no que o mercado necessita naquele momento. É 
preciso ter uma atitude de corresponsabilidade, e não só 
esperar uma atitude do governo. 

 

Percebe-se de fato que a indústria tem orquestrado essa demanda 

no campo educacional, propondo uma matriz curricular adaptada às demandas 

do mercado com a finalidade, segundo seus idealizadores, de sanar os 

problemas da educação brasileira, especificamente os do ensino médio, uma 

vez que “[...] a base é o ensino médio. Ou investimos fortemente nisto, ou 

                                                           
36 Disponível em: < http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/05/precisamos-

estimular-o-jovem-a-seguir-carreiras-cientificas-4144307.html>. Acesso em junho de 2018. 

http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/05/precisamos-estimular-o-jovem-a-seguir-carreiras-cientificas-4144307.html
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/05/precisamos-estimular-o-jovem-a-seguir-carreiras-cientificas-4144307.html
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vamos esbarrar em dois aspectos: o qualitativo e quantitativo. Não vamos ter 

profissionais suficientes e os que teremos não possuirão qualidades 

adequadas.” Difundindo a falaciosa conversa que falta pessoas capacitadas 

para assumirem cargos qualificados, dado que, o mercado de trabalho oferece 

inúmeras oportunidades, mas não existem pessoas para assumi-los.   

Foi nesse contexto que a TESE “foi desenhada para levar esses 

conceitos gerenciais para o ambiente escolar e permitir ao Gestor o 

atingimento dos seus objetivos de maneira estruturada e previsível.” (TESE, 

2007, p. 04) 

Assim, a proposta teórico-metodológica sob as orientações 

empresariais do Grupo Odebrecht entranhou-se na rede de ensino profissional 

no Brasil. A TESE começa afirmando que “A gestão de uma escola em pouco 

difere da gestão de uma empresa” (TESE, 2017, p. 3) e, portanto, deve-se ser 

gerida como tal. O documento expressa, quase como se demonstrasse 

orgulho, os interesses empresariais em sintonia com a política neoliberal 

quando afirma que a gestão pública é incapaz de gerir de maneira adequada 

as escolas e por isso faz-se necessário uma intervenção “de fora para dentro” 

dos empresários, para que eles, com seu know how, se solidarizem com a 

causa e colaborem com a elevação da qualidade das escolas públicas. Por 

isso, “nada mais lógico do que partir da experiência gerencial empresarial 

acumulada para desenvolver ferramentas de gestão escolar” (TESE, 2017, p. 

3). Esse novo modelo de escola pública, compilada com os preceitos 

empresariais, possuindo a TESE como documento norteador, escamoteia o 

interesse da classe detentora dos meios de produção, uma vez que redireciona 

os problemas da sociedade capitalista para uma ineficiente gestão dos 

recursos públicos. 

Segundo Magalhães (2008, p.41):  

 
[...] configuram como um novo modelo de escola pública, mas 
não totalmente governamental. O modelo não é burocrático, 
em que o diretor se preocupa, sobretudo com os aspectos 
formais. Também não é o modelo de abandono, em que a 
escola fica à mercê de si mesma, sem supervisão, apoio ou 
cobrança de resultados. Também não se trata de um modelo 
de puro mercado, em que cada escola compete para 
sobreviver. Trata-se de um modelo em que o Poder Público, 
em parceria com o setor privado, no caso representado pelo 
ICE, estabelece regras claras de funcionamento, regula e 
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define os limites da autonomia das escolas, e cobra e premia 
os resultados.  

 

O referido documento apregoa também “Quem não planeja não 

executa; quem não mede não sabe de nada” afirmando que esse padrão de 

raciocínio empresarial precisa perpassar por todo o setor educativo a fim de 

alcançar melhoria nos índices educacionais, sob pena de ruina da educação 

formal. Em vista disso, todo o documento é atravessado pelo linguajar 

tipicamente empresarial, com termos que foram levados para o interior da 

escola, tais como: stakeholders, know how, investidor, cliente, missão, 

objetivos, metas, estratégias, planos de ação, métricas, dentre vários outros. 

Os discentes desde muito cedo se habituam com essa linguagem e caso não 

logrem sucesso ao entrar em uma universidade, já estarão mais próximos da 

possibilidade de montarem seu próprio negócio, uma vez que a TESE também 

proporciona esse tipo de formação. Mais a frente abordaremos o tema 

empreendedorismo, fortemente difundido pelas EEEP. 

  A TESE estrutura-se em três módulos:  

Módulo I – Modelo conceitual que aborda os princípios e 
conceitos aplicados à Escola Pública de Ensino Médio. 
Módulo II – Macroplanejamento que focaliza o Plano de Ação.     
Módulo III – A operacionalização propriamente dita, 
abrangendo desde a feitura dos Programas de Ação até a 
elaboração de Relatórios.(TESE, 2007, p. 6) 

 

O módulo I aborda os princípios e conceitos aplicados à Escola 

Pública de Ensino Médio e incialmente aborda como aos princípios da TEO 

somaram-se as recomendações do Relatório Jacques Delors, nos quatro 

pilares da educação. Desse modo, compreende-se que a política educacional 

voltada para a educação profissional se baseia na aprendizagem de 

competências e valores. As competências tornam-se necessárias para garantir 

uma vaga no mercado de trabalho, para tornar o indivíduo capacitado a se 

reinventar diante de um cenário econômico caótico e ser capaz de alcançar 

suas metas, se adaptar as novas formas do trabalho; enquanto os valores 

servem para formar o estudante para a cidadania37, torná-lo um cidadão de 

                                                           
37 Cidadania é um termo muito caro à ideologia burguesa, como também a democracia, uma 

vez que seus defensores advogam que pela via democrática é possível alcançarmos a melhor 
forma possível de sociedade. Para uma crítica radical, compreendemos esses termos apenas 
como uma liberdade aparente, sem nenhum vínculo com a emancipação humana. Ivo Tonet 
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bem, que paga seus impostos idoneamente e desempenha satisfatoriamente 

suas atribuições no dia da eleição. 

Para Silva (2013) baseado nos quatro pilares da educação afirma 

 

O “aprender a ser” é desdobrado na “competência pessoal”, é a 
qualidade da relação que a pessoa estabelece consigo mesma. O 
“aprender a conviver” desdobra-se na “competência relacional” e leva 
em conta a qualidade dos relacionamentos que a pessoa estabelece 
com os outros. O “aprender a fazer” desdobra-se na “competência 
produtiva” e diz respeito ao desenvolvimento de habilidades e 
destrezas para o mundo do trabalho. Finalmente o “aprender a 
conhecer” desdobra-se na “competência cognitiva” e articula-se com 
o modo com que o indivíduo lida com o conhecimento (SILVA, 2013, 
p.116 – 117). 

 

Duarte (2001) chama atenção para essa educação baseada em 

valores, onde a pedagogia das competências assume o papel de ressignificar a 

relação trabalho-educação através da inserção de novas formas de educar, isto 

é, educar para o trabalho, garantindo assim uma devoção subjetiva do 

educando, e futuramente do trabalhador, pois este estará disposto a “vestir a 

camisa da empresa” com a finalidade de alcançar suas metas e ser premiado 

com as recompensas próprias desse sistema de punição-premiação. Ressalta 

o autor supracitado “Esse aprender a aprender é, portanto, também um 

aprender fazendo, isto é, learning by doing” (idem, p.36). Torna-se claro que 

cabe ao indivíduo integrar-se a chamada sociedade do conhecimento através 

de seus esforços e caso não o consiga será julgado pela sociedade como 

inapto, preguiçoso, incapaz, desqualificado, afinal os educandos são 

“protagonistas do seu crescimento pessoal, cognitivo, relacional e produtivo” 

(TESE, 2007, p. 15).  

À vista disso, uma das premissas básicas do referido documento 

consiste no enfoque ao Protagonismo Juvenil38 em virtude de o jovem ser 

                                                                                                                                                                          
esclarece nos seguintes termos “Ao nosso ver, a efetiva emancipação humana é, por seus 
fundamentos e sua função social, algo radicalmente diferente e superior à cidadania, que é 
parte integrante da emancipação política. Esclarecer essa distinção é hoje da máxima 
importância, se queremos que a luta social seja claramente orientada para a superação desta 
forma desumanizadora de sociabilidade, cujas raízes se encontram no capital.” Disponível em: 
< https://espacoacademico.wordpress.com/2012/05/26/cidadania-ou-emancipacao-humana/>. 
Acesso em junho de 2018.  
38 “A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC) estabeleceu o protagonismo e 

empreendedorismo juvenil como eixo da política educacional para a juventude. O resultado 
desse compromisso foi a implantação da Célula de Empreendedorismo e Protagonismo Juvenil 
(CEPRO), com idéia-força de mobilizar jovens, desde a internalização desses conceitos ao 

https://espacoacademico.wordpress.com/2012/05/26/cidadania-ou-emancipacao-humana/
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“partícipe em todas as ações da escola (problemas e soluções) e construtor do 

seu Projeto de Vida” (TESE, 2007, p. 21). O trabalho realizado em função 

desse protagonismo apoia-se na acepção de que com proatividade, 

dinamicidade, criatividade, comprometimento, adaptação a mudanças, foco em 

resultados e trabalho voluntário, o jovem será capaz de enfrentar os desafios 

do futuro com sucesso, inserir-se na sociedade e no mundo do trabalho.  Mas, 

onde estão as vagas de trabalho? Que tipo de trabalho será realizado? Será 

um trabalho de acordo com as legislações vigentes ou trata-se de um 

subemprego? Aos estudantes não é dito que se trata de exercer um trabalho 

nos moldes do capitalismo em crise, onde o que prevalece é a precarização, 

superexploração e a flexibilização das leis trabalhistas.  

Constata-se que a responsabilização do indivíduo e o apelo à 

meritocracia são peças fundamentais no processo de transferência de 

responsabilização do Estado para o indivíduo. Assim, no ideário burguês, os 

processos de manipulação estendem-se sobre toda a sociedade, sobretudo 

nos jovens, que estão vivenciando uma época marcadamente determinada 

pelo desemprego e ainda que se esforcem com todo vigor, nessa atual lógica 

excludente do sistema capitalista, ainda podem ficar fora do mercado formal de 

emprego.  

 Além do alardeado Protagonismo Juvenil, a TESE também defende 

como parte integrante da matriz curricular diversificada das EEEP as 

disciplinas: mundo do trabalho (MT), temáticas, práticas e vivências (TPV), ou 

popularmente conhecida como projeto de vida, empreendedorismo, horário de 

estudo e projetos interdisciplinares. Aqui não abordaremos todas estas 

disciplinas, entretanto faz-se importante a discussão acerca do tema 

empreendedorismo, haja vista a necessidade do capital em escamotear o real 

ao apresentar falsas soluções para a classe trabalhadora quando disponibiliza 

o ato de empreender como forma de, mesmo afastado do mercado formal, esta 

classe prosseguir com a produtividade do sistema capitalista.  

O tema empreendedorismo, termo transferido do ramo empresarial, 

vem se tornando cada vez mais conhecido na educação superior e profissional, 

                                                                                                                                                                          
fomento de ações de visibilidade das experiências empreendedoras e protagonistas.”  
Disponível em: <http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/mapas?id=738:protagonismo-e-
empreendedorismo-juvenil >. Acesso em: junho de 2018. 

http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/mapas?id=738:protagonismo-e-empreendedorismo-juvenil
http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/mapas?id=738:protagonismo-e-empreendedorismo-juvenil
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principalmente a partir da década de 1990, até chegar, nas últimas décadas, a 

educação básica 

Para a SEDUC, o empreendedorismo é visto como uma segunda 

capacitação para os futuros trabalhadores, assim, a escola se propõe a 

preparar esse jovem para o mercado de trabalho, contribuindo com a formação 

de planos de negócios em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE), de acordo com as oportunidades oferecidas 

pelo mercado. Na disciplina são abordados os tópicos: crescendo e 

empreendendo; iniciando um pequeno grande negócio; e como elaborar plano 

de negócios. 

 

Especialmente, por meio das 240 horas de Projeto de Vida, de 120 de 
Formação para a Cidadania, 100 de Mundo do Trabalho e 80 de 
Empreendedorismo, o estudante das Escolas Profissionais 
desenvolve competências para articular a educação ao mundo do 
trabalho e à prática social, gerando novos significados para os 
conteúdos trabalhados a cada bimestre. Pela metodologia 
problematizadora e reflexiva, o estudante se prepara de forma mais 
consistente para os desafios constituintes da entrada no trabalho e 
para o exercício pleno da cidadania, exercitando a autonomia 
intelectual e pensamento crítico. (SEDUC, 2014, p117). 

 

Apreende-se que o pensamento da secretaria de educação 

coaduna-se com as ideias dos organismos internacionais como a Organização 

de Cooperação e de Desenvolvimento (OCDE) e a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que incentivam a 

inclusão dessa temática para a América Latina. Dessa forma, através do 

Projeto Regional de Educação para a América Latina e o Caribe (PRELAC, 

2004) a UNESCO propõe o quinto pilar da educação intitulado “aprender a 

empreender”.  

De acordo com as premissas lançadas, pelos organismos 

internacionais, no sentido de propor políticas educacionais que favoreçam a 

educação para o empreendedorismo percebe-se a armadilha propagandeada 

para a formação de mão de obra para atender a demanda do mercado. Nesse 

sentido, a TESE apresenta como uma das sínteses do seu documento a 

acepção “Educa pelo trabalho - mais prática que teoria” (2007, p. 8), afinal o 

conhecimento teórico, nesse caso, pouco importa desde que o estudante tenha 

atitude proativa para ser o grande empreendedor da sua vida. Assim, a lógica 
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que perpassa o ensino do empreendedorismo nas escolas é a teoria do capital 

humano que por meio da incessante necessidade de acumulação torna 

secundário a formação humana, naturalizando a concepção utilitarista da 

escola. 

Junto ao protagonismo juvenil, a atitude empresarial consta como 

outra premissa da TESE juntamente com a formação continuada dos 

professores, a corresponsabilidade, e a replicabilidade. Todas elas devem estar 

presentes no plano de ação39 – cujo deve ser “o mais singelo possível” (TESE, 

2007, p. 41) - que a instituição de ensino deve elaborar como consta no módulo 

II do referido documento. Quanto à atitude empresarial, afirma-se 

 

É a incorporação e a vivência dos postulados abaixo descritos, 
do gestor ao educando.  A escola deve pensar como empresa:  
• Produtora de riquezas morais e, indiretamente, riquezas 
materiais. 
• Formadora de cidadãos éticos, aptos a empresariar suas 
competências e    habilidades.  
• Eficiente nos processos, métodos, técnicas; 
• Eficaz nos resultados, superando a expectativa da 
comunidade e do     investidor social, tendo o estudante como 
parceiro na construção de    seu projeto de vida e os pais como 
educadores familiares e, também, parceiros deste 
empreendimento. 
• Efetiva na qualidade de ensino, consciente de sua autoridade 
moral como    escola de referência do Ensino Médio público no 

Estado e no país. (TESE, 2007, p. 22)  
 

Verifica-se que a implementação das EEEP está, a contar da sua 

origem, intrinsecamente subordinada ao empresariamento da educação, desde 

o documento que norteia suas diretrizes até as disciplinas da matriz curricular. 

Tal documento ainda ressalta que “o empresariado local deve ser motivado a 

abraçar a causa do resgate da qualidade do ensino público” (TESE, 2007, p. 

22), como se não tivessem o respaldo do Estado para fazê-lo, se assim 

quisessem. A tônica proferida por Marx (2008, p. 14) “O poder do Estado 

moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da 

classe burguesa como um todo” se torna mais viva que nunca. 

                                                           
39  Ao final da TESE há um “relatório claro, sucinto e objetivo” que oferece subsídios para o 

ajuste do plano de ação com o intuito de assessorar as instituições de ensino. 
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A TESE ainda acentua que a educação de qualidade deve ser o 

negócio da escola e para que a mesma alcance todo e qualquer resultado é 

preciso seguir dois princípios fundamentais: o ciclo virtuoso, referente às 

pessoas, e comunicação, parceria e confiança, em relação aos negócios. A 

importância dada à comunicação é tamanha que foi preciso expressar em uma 

figura para que pudesse ser melhor compreendida.  Afinal, “grande parte das 

dificuldades e conflitos vivenciados pelas instituições é motivada pela falta de 

consciência da comunicação” (TESE, 2007, p. 10).  A figura a seguir expressa 

o nível de importância do líder/gesto/diretor escolar. 

 

Figura 1. Ciclo virtuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: TESE (2001) 

 

Cabe ao gestor, a incumbência de ser responsável por lidar com os 

envolvidos no processo empresarial/educacional a fim de promover um 

alinhamento das estratégias e inculcar em todos a ideologia da empresa, ou 

seja “levá-los livremente a compreender, aceitar e praticar da maneira certa as 

Concepções Filosóficas da Organização” (ODEBRECHT, 1987, p.53). Assim, o 

líder deve criar um ambiente favorável para as tomadas de decisão e ser capaz 

de manter os funcionários unidos por laços de disciplina.  

Não cabe aqui abordar todas as nuances que perpassam a TESE, 

pois esse não é nosso objetivo, entretanto, em linhas gerais, é possível 

compreender a lógica que fundamenta o campo escolar, notadamente a 

educação profissional. A transposição dos fundamentos empresariais para as 
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instituições de ensino da educação básica acaba por tornar essas instituições 

sem autonomia pedagógica ou mesmo as torna copartícipes na realização do 

ideário burguês na formação da subjetividade dos filhos da classe trabalhadora. 

Outrossim, a escola funciona como difusora dos códigos da modernidade40 e 

das mega-habilidades, segundo a Tecnologia Empresarial Socioeducacional 

habilitando os educandos aos 

 

                               Códigos da modernidade 
• Domínio da leitura e da escrita;  
• Capacidade de fazer cálculos e de resolver problemas;  
• Capacidade de compreender, analisar, interpretar e sintetizar 
dados, fatos e situações;  
• Compreender e atuar em seu entorno social;  
• Receber criticamente os meios de comunicação;  
• Capacidade para localizar, acessar e usar melhor a 
informação acumulada;  
• Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo.  
 Mega-Habilidades 
• Confiança  
• Motivação  
• Esforço  
• Responsabilidade  
• Iniciativa  
• Perseverança  
• Altruísmo  
• Sentir Comum  
• Solução de Problemas (TESE, 2007, p. 43) 

 
 

Nessa perspectiva, a integração do ensino médio à educação 

profissional, nos moldes do capitalismo, não acontece na direção da 

construção integral do ser humano que objetive uma formação omnilateral. A 

educação oferecida pela classe dominante torna-se, antes de tudo, uma 

formação para a conformidade e subserviência, para isso recorre a diversas 

estratégias para resguardar a criação do excedente, encoberto no dito 

                                                           
40 Os códigos da modernidade foram criados pelo filósofo colombiano Bernardo Toro no qual 

lista sete capacidades e competências mínimas para a participação produtiva no século XXI. 
Em 1992, a ONU através da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 
elaborou o documento “Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva com 
Equidade” com o objetivo de estimular políticas de modo geral para promover a relação entre 
educação, conhecimento e desenvolvimento a fim de desenvolver o progresso técnico e 
estimular o sistema produtivo de bens e serviços para essa região. Dentre as recomendações 
às políticas educacionais encontra-se garantir o acesso universal aos códigos da modernidade. 
Percebe-se a compreensão de desenvolvimento humano por tais instituições internacionais a 
partir da centralidade do mundo mercadológico, desenvolvendo competências e habilidades 
para a formação de um indivíduo competitivo. 
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“desenvolvimento sustentável”. O Plano Integrado de Educação Profissional e 

Tecnológica do Estado do Ceará corrobora com nossa ideia  

 
O avanço tecnológico, associado ao ambiente de 
competitividade global cuja inovação é a principal vantagem 
competitiva, coloca a educação e formação profissional e 
tecnológica como uma variável estratégica do modelo de 
promoção do desenvolvimento sustentável. O acesso ao 
conhecimento e à aprendizagem continuada e permanente, ao 
longo de toda a vida, revalorizam a educação profissional como 
uma política meramente assistencialista e associada ao atraso 
e à pobreza, tornando-a uma política essencial para a 
formação do cidadão produtivo e um indicador essencial do 
mais elevado grau de desenvolvimento econômico e social 
(SEDUC, 2008, p. 16). 

 

De acordo com o Relatório de gestão “O pensar e o fazer da 

educação profissional no Ceará 2008 – 2014”, o estágio compreende “uma 

atividade educacional na qual o aluno aprimora suas habilidades, atitudes e 

competências individuais sob a orientação de um profissional responsável por 

seu acompanhamento e avaliação” (SEDUC, 2014, p.22). Assim, na construção 

da matriz curricular houve uma valorização da dimensão prática do 

conhecimento, tanto em sala de aula como em campo de estágio curricular, 

uma vez que para a SEDUC a dimensão prática garante a “materialidade de 

um desenho curricular integrado” (SEDUC, 2014, p.59-60). Uma mostra dessa 

“integração” está na reformulação, a partir de 2010, da matriz curricular de 

alguns cursos técnicos para o alinhamento “dos objetivos educacionais da 

formação técnica junto aos mercados de trabalho, no sentido de garantir a 

experiência prática de estágio.” (SEDUC, 2014, p.46). Para a referida 

atualização houve uma pesquisa para saber as tendências de mercado e 

atração de investimentos em nível local e estadual. Essas informações foram 

passadas à SEDUC para a redefinição dessas matrizes curriculares bem como 

para a criação de novos cursos afinados ao setor produtivo. 

Ademais, insistiu-se em alguns eixos centrais da política de 

educação profissional, como: o perfil do profissional técnico necessário ao 

desenvolvimento do Ceará; o desenvolvimento profissional e cidadão dos 

alunos; o fortalecimento da institucionalização do ensino profissional na 

SEDUC. 
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Outrossim, a política de educação profissional no Ceará entranhada 

pela ideologia da empregabilidade das EEEP41 apresenta seu ápice no estágio 

curricular obrigatório, haja vista que no ideário dos estudantes, incitado pelos 

órgãos governamentais e empresariais, após o término do estágio, serão, 

segundo a proposta, automaticamente direcionados para o mercado de 

trabalho. Por conseguinte, o estágio aparece na forma de salvaguardar uma 

vaga de trabalho e ser o último requisito para a entrada no tão sonhado posto 

de trabalho, quando na realidade, o desemprego apresenta altas taxas de 

crescimento e as vagas nas empresas para a realização dos estágios são 

escassas e precarizadas, muitas vezes apresentando atividades repetitivas, 

desprovidas de interação teórica, com desgaste físico, emocional e financeiro 

dos alunos. Assim, o próximo tópico aborda o estágio curricular obrigatório das 

EEEP do Ceará como detentoras em germe das particularidades nefastas do 

trabalho assalariado, inclusive a falta dele. 

 

4.3 O estágio curricular como requisito parcial para o desemprego  

 

O documento federal que dispõe sobre os estágios é a Lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, embora muito antes disso outros 

dispositivos legais já tivessem entrado em legislação42.  A lei afirma que 

 

Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, 
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação 
para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
frequentando o ensino regular em instituições de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 
modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 
(BRASIL, 2008, p.1) 

 

                                                           
41 Sobre essa questão, (Freres, 2008, p. 6) afirma que “[...] a ideologia da empregabilidade é 

utilizada como um mecanismo ideológico poderoso que incute nas mentes dos trabalhadores 
de que é de sua responsabilidade estarem ou não incuídos no mercado de trabalho. Para 
conseguirem uma ocupação no mercado formal e se manterem nele, precisam estar em 
constante formação, alimentando, dessa forma, a ilusória crença na educação como propulsora 
do desenvolvimento social e pessoal, além de fomentar o grande negócio que se tornou a 
educação.  
42 Não abordaremos aqui os antecedentes da lei supracitada, haja vista a grande quantidade de 

dissertações e teses que já abordam esse tema. 
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A referida lei acrescenta diversas diretrizes acerca da efetivação do 

estágio, seja em instituições públicas ou privadas, além de transferir para as 

instituições de ensino a responsabilidade majoritária de acompanhamento dos 

estagiários, entre as novidades estão: o estágio torna-se parte integrante do 

projeto pedagógico do curso; prevê estágio obrigatório e não obrigatório, exige 

um professor orientador por parte da instituição escolar e um supervisor por 

parte da empresa concedente; a duração do estágio não pode ultrapassar dois 

anos; direito a recesso remunerado, caso seja concedida bolsa; limita o número 

de estagiários contratados de acordo com o número de funcionários da 

empresa; limita também a jornada de duração do estágio a quatro ou seis 

horas semanais, a depender do  grau de ensino.  

Logo no Art. 3 a lei supramencionada torna claro que o estágio não 

cria vínculo empregatício, caracterizando-o como componente obrigatório no 

projeto pedagógico dos cursos. De modo que, para a realização das atividades 

na empresa o estagiário é considerado funcionário43 e executa o trabalho típico 

destes, porém para receber os direitos relativos ao trabalho realizado possui 

uma legislação diferenciada que regulamenta essa atividade como pedagógica.  

Como também no Art. 9 torna claro que “O estagiário não fará jus a auxílio 

alimentação e assistência à saúde, bem como outros incentivos diretos ou 

indiretos”. Assim, após o término do período de estágio a instituição 

concedente não possui nenhuma obrigação para com o discente e este não 

possui nenhum direito enquanto colaborador.  

Outro ponto preocupante na legislação vigente diz respeito ao tempo 

limite que a empresa concedente tem de dois anos para ficar com o estagiário. 

Após esse tempo, a empresa tem dois caminhos, ou contrata-o como 

empregado ou firma outro contrato com outro estagiário. Diante das inúmeras 

possibilidades de flexibilização do estágio, essa torna-se uma delas. Nesse 

                                                           
43 Essa denominação não é mais utilizada, assim como a terminologia empregado. A fim de 

tornar a relação patrão-empregado mais romantizada, eivada de cumplicidade e harmonia, as 
empresas multinacionais, primeiramente, e depois as demais, tendem a modificar esses 
nomes. Assim nos esclarece Meirivone Aragão “Chamar de “colaborador” quem cumpre 
ordens, não tem poder de decisão sobre a forma de exercer o trabalho, não se apropria do 
lucro de maneira igual e costuma ser demitido quando questiona seus direitos é até 
perversidade, além de modo ilusório para disfarçar o permanente conflito entre capital e 
trabalho. Enquanto obedece calado é chamado de colaborador, porém quando expressa sua 
vontade, conhece a força de quem tem o poder de punir até com a demissão.” Disponível em: 
http://www.rhportal.com.br/artigos-rh/empregado-ou-colaborador>. Acesso em junho de 2018.  

http://www.rhportal.com.br/artigos-rh/empregado-ou-colaborador
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sentido, cria-se a possibilidade de permutar um estagiário por outro, de modo 

que não seja necessário a contratação de nenhum. Pode-se antecipar que 

várias empresas concedentes de estágio para as escolas profissionais do 

Ceará, são parceiras da escola desde o começo do programa de estágio, 

captando alunos para desenvolver atividades na empresa sem contratar 

nenhum aluno, mas no ano seguinte renova a parceria e os novos estagiários 

desempenharão as mesmas atividades. Dentro desses moldes, o estágio 

acaba por se limitar as atividades repetitivas, desprovidas de caráter educativo. 

 Para as EEEP o governo do estado adotou uma legislação própria. 

Em 29 de junho de 2012, regulamentou o decreto nº 30.933, que instituiu “o 

Programa de estágio para alunos e egressos do ensino médio da rede pública 

estadual voltados à formação técnica e qualificação profissional” a fim de 

incentivar a inserção dos discentes no mundo do trabalho. O decreto afirma 

 

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Estágio para Alunos e 
Egressos do Ensino Médio da Rede Pública Estadual voltado 
à Formação Técnica e Qualificação Profissional, com o 
objetivo de possibilitar o aprendizado de competências 
próprias da atividade laboral, visando propiciar aos estudantes 
complementação da formação escolar e o desenvolvimento de 
seus potenciais, favorecendo sua aproximação com o 
mercado de trabalho e o exercício de atividades relacionadas 
às futuras profissões. 

 

Não obstante a lei federal não tornar obrigatório o pagamento do 

estágio pela empresa concedente, ou mesmo pelo poder público, o governo do 

estado do Ceará, por meio do decreto nº 30.933 instituiu a remuneração dos 

alunos das EEEP através da bolsa estágio. Ademais, o governo também fica 

encarregado pelo seguro obrigatório contra acidentes pessoais, auxílio 

transporte e aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI). Dessa 

forma as empresas não possuem nenhuma obrigação financeira para com o 

estágio, todos os custos que envolvem o processo de estágio são financiados 

pelo governo estadual.  Na tabela a seguir, criada pela SEDUC, em 2016, são 

apresentados os gastos com o estágio dos anos de 2010 a 2014.  
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Tabela 3: Custos do estágio desde o ano 2010 até 2014. 

 

         Fonte: SEDUC (2016) 

 

Assim, no terceiro ano do ensino médio, caso tenha obtido êxito em 

todas as disciplinas da base comum e técnica, o aluno está apto a ser inserido 

no campo de estágio. A carga horária do estágio varia de acordo com os eixos, 

estabelecendo 600 horas para os cursos do eixo saúde e 400 horas para os 

cursos dos demais eixos. Em consonância com a Lei 11.788/08, a idade 

mínima para iniciar o estágio é 16 anos44.  

 

É no 3º ano que a prática profissional dos jovens efetivamente 
ocorre nas empresas e instituições, com o ingresso destes no 
estágio supervisionado curricular obrigatório, sem ônus para as 
empresas e instituições que concedem estágio. Todo o 
investimento é do Governo do Estado: bolsa-estágio, garantia 
de auxílio-transporte, contratação de seguro contra acidentes 
pessoais e de equipamentos de proteção individual de modo a 
criar condições de estágio extremamente favoráveis aos jovens 
que podem, com o investimento de ½ salário mínimo de bolsa-
estágio, investirem no seu crescimento pessoal e profissional 
ao tempo em que estas garantias sinalizam para as empresas 
o comprometimento do Governo do Estado com a política de 
educação profissional (SEDUC, 2011, p. 04).  

                                                           
44 Ainda que a idade mínima para o ingresso no estágio seja dezesseis anos, faz-se necessário 

observar a dificuldade de inserção desses alunos em campo de estágio em algumas regiões do 
estado. Por exemplo, no polo industrial de Maracanaú, em que grande parte das indústrias não 
aceitam alunos menores de idade para exercer atividades de estágio devido a natureza da 
atividade ser insalubre. Assim, cursos técnicos como Química e Têxtil, presentes naquela 
região, precisam buscar vagas nos municípios vizinhos, a fim de alocar todos os estagiários. 
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Pode-se observar que inicialmente a remuneração paga aos 

estagiários era equivalente a meio salário mínimo, prática não mais utilizada, 

uma vez que, para o ano de 2018 o valor a ser pago será de RS 388,16 para 

cada cem horas trabalhadas. O pagamento acontece a partir do 15º dia do mês 

seguinte, podendo atrasar, caso o aluno não entregue a folha de frequência na 

data correta. Anualmente esse valor é ajustado pelo “mesmo índice de revisão 

geral de remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo, das 

Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Ceará.” (Art. 5°, §1°). Para 

o concedimento da bolsa estágio é necessário o aluno prestar contas com a 

quantidade de horas estagiadas no mês através da folha de frequência que 

deve ser assinada pelo professor orientador do estágio e pelo supervisor da 

empresa e entregue mensalmente à SEDUC.  

Soma-se a esse, o valor de RS 2,20 referentes ao auxílio transporte. 

Como relatado na nota de rodapé anterior, em alguns casos, os estagiários são 

alocados em municípios vizinhos devido à falta de vagas disponíveis, nesses 

casos não há complementação do auxílio transporte e o aluno necessita retirar 

uma quantia considerável da bolsa estágio. Vale ressaltar que a passagem 

intermunicipal chega a ser até 50% mais cara que a passagem regular.   

Seguindo a crescente expansão da educação profissional no país, 

as EEEP do estado do Ceará avançam no crescimento das unidades, 

acarretando assim um maior número de estagiários atendidos. Dessa forma, 

até 2017, 15.308 estagiários foram alocados em campo de estágio. Deste total, 

17% atuaram no eixo tecnológico saúde e ambiente e 83% nos demais eixos. A 

tabela a seguir expõe a evolução do número de estagiários entre 2008 a 2017. 

 

             Tabela 4: Número de estagiários atendidos pelas EEEP. 

Ano Estagiários Municípios 

2008/2010 3.642 20 

2009/2011 6.175 39 

2010/2012 6.031 42 

2011/2013 9.301 57 
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2012/2014 11.517 71 

2013/2015 11.966 74 

2014/2016 13.723 80 

2015/2017 15.308 84 

Fonte: SEDUC (2018) 

 

Diante desse número crescente de estagiários, faz-se necessário 

uma maior quantidade de vagas de estágio, consequentemente maior número 

de empresas para receber esses jovens. Para isso, o governo do estado, em 

2012, firmou o “Programa de Cooperação entre o Empresariado Cearense e as 

Escolas Estaduais de Educação Profissional”, com a finalidade de as empresas 

receberem estagiários das EEEP, absorvendo esse vultoso número de alunos. 

A Associação de Jovens Empresários (AJE) ficou responsável pela 

coordenação do programa e estipulou a criação de mais de seis mil vagas de 

estágio. De acordo com o coordenador-geral da AJE, Tiago Diógenes, “o 

empresariado cearense irá abrir as portas de suas empresas” e contribuir com 

a formação desses jovens. Ressalta-se que esse acordo vale somente para a 

inserção dos estudantes dos cursos administração, contabilidade, secretariado, 

finanças, comércio e informática que fazem parte do eixo “serviço” das EEEP 

de Fortaleza. Ora, o termo cooperação significa contribuir com um trabalho 

para um mesmo fim. Da maneira que é posta esse tipo de acordo, quem sai 

vencedor é o empresariado local, que além de receber um estagiário para 

exercer atividades na sua empresa, ainda não tem gasto nenhum.  O governo 

presenteia o empresariado e o elo mais fraco nessa parceria, o estagiário, 

ilude-se acreditando que também é presenteado.  

Outra parceria foi firmada entre governo do estado e dez 

associações ligadas ao setor de turismo no intuito de ofertar 310 vagas de 

estágio para jovens que fazem o curso técnico de guias de turismo. O acordo 

foi firmado no encontro do “Programa Estadual de Educação Profissional em 

Turismo”, no Centro de Convenções. Na ocasião, Cid Gomes, então 

governador do Ceará à época afirmou que “O estágio é uma etapa fundamental 

na formação de um jovem, além da possibilidade desse jovem se firmar no 

mercado de trabalho. Para isso, a interação com o setor privado é 
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imprescindível”45 (SEDUC, 2015) e ainda reforçou a crença de vagas de 

trabalho ociosas por falta de força de trabalho qualificada ao proclamar que 

“Nosso objetivo é preparar esses jovens para as diversas oportunidades que 

também já existem. Temos setores como vagas de emprego aberta, mas sem 

mão-de-obra” (SEDUC, 2015). Atualmente, o governo do estado do Ceará 

conta com doze parcerias, são elas: três sindicatos (Sincopeças, SindiQuímica, 

SIMEC); duas indústrias (Isofarma, FIEC); três empresas (ARMTEC, SEBRAE, 

EMBRAPA); duas associações (AJE, ABO); Companhia Docas do Ceará e 

Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE). 

Nessa dinâmica de parcerias46, o Estado vai paulatinamente 

seguindo as diretrizes internacionais, em que a prioridade é encaminhar-se 

para as diretrizes do mercado, em detrimento a formação educacional. As 

questões econômicas se sobressaem e a liberdade econômica, na qual o 

sistema capitalista entranha suas garras, garante o domínio, quase que 

exclusivo, dos processos educativos, tornando-os mercadológicos e 

neoliberais. 

Depois de estrategicamente propalada a ideia que a esfera pública é 

incapaz de administrar com eficiência os recursos públicos, incentiva-se as 

parcerias público privadas (PPP). Assim, o empresariado dita o que deve ser 

ensinado (currículo), como deve ser ensinado (metodologia) e, por fim, recebe 

os estagiários como se fossem os heróis da educação, quando na verdade 

estão alinhando a política educacional no país à lógica do mercado.  

De outro modo, embora com a mesma intenção, o governo de 

estado realiza sistematicamente eventos de grande porte, geralmente com 

vários políticos proeminentes da cidade, vários empresários locais e nacionais 

com o objetivo de gerar oportunidade de negócios. Os alunos do terceiro ano 

do ensino médio das EEEP, prestes a iniciar o estágio curricular, são levados à 

essas suntuosas conferências, onde são incitados a acreditar naquele discurso 

                                                           
45 O termo de cooperação foi firmado entre o Governo Estadual, através das secretarias da 

Educação e do Turismo, com a Associação Brasileira das Agências de Viagens (ABAV); 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH); Associação Brasileira das Empresas de 
Entretenimento e Lazer (ABRASEL); Sindicato Estadual dos Guias de Turismo; Associação dos 
Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará; Instituto Skall; Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Estado do Ceará (SEBRAE);  Associação dos Empreendimentos 
turísticos de Aquiraz;  Associação dos Empreendedores de Turismo, Artesanato e Cultura de 
Cascavel e Associação dos Hotéis e Pousadas de Trairi. (SEDUC, 2013). 
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sedutor fictício de força de vontade ser sinônimo de empregabilidade. Como 

exemplo podemos citar a Conferência Intercontinental de Turismo Rural e 

ainda o evento47 de comemoração dos dez anos das EEEP no Ceará.  

Compreende-se que a preocupação existente quanto aos alunos do 

último ano do ensino médio limita-se à entrada no mercado de trabalho. Os 

valores, as crenças, os ideais de formação dos futuros profissionais estão em 

conformidade com os requisitos do empresariado local e internacional. Santos 

(2012, p. 34) corrobora com nossa ideia ao afirmar que 

 

Como estratégias, o Estado intermedeia a educação 
profissional no sentido de prover o competitivo mercado de 
trabalho e atender os interesses do capital. O crescente 
mercado de ensino profissional, verificado cotidianamente nos 
anúncios publicitários, acena com o sempre ideológico discurso 
de que com qualificação profissional ou formação específica 
para uma profissão se resolveria os problemas das 
desigualdades sociais. Os bem aventurados intérpretes da 
ordem atribuem à educação um papel essencial na resolução 
da pobreza ainda persistente no capitalismo, defendendo, 
ademais, que a educação tem o poder de proporcionar a 
salvação dos indivíduos que vivem em situação de risco social, 
oferecendo um grau maior de formação cultural às classes 
populares, garantindo-lhes formação cultural e profissional, 
reservando-lhes o reino dos céus na terra. 
 
 

Aliado a esse discurso ideologicamente ilusório, tem-se a realidade 

dos alunos das escolas públicas marcada por condições severas de existência, 

onde em muitos casos, a renda familiar é de um salário mínimo ou menos, daí 

o desemprego, subemprego e o trabalho autônomo submetem esses alunos a 

aceitarem as atuais situações do mercado de trabalho. Soma-se a essa 

questão o fato das EEEP ainda propagandear o ingresso no mercado de 

trabalho como garantido após o término do curso técnico, além de ofertar 

estágio remunerado, o que diferencia das escolas regulares. No gráfico 2, 

pode-se observar que na contramão dos discursos oficiais divulgados pelo 

                                                           
47 Nesse evento de quatro dias realizado no centro de eventos aconteceram várias palestras, 
tais como: “Educação e Trabalho: As competências e habilidades necessárias ao profissional 
técnico para o século XXI”; outra palestras do chefe de Projetos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), João Marcelo Borges; do economista da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (FIEC), Guilherme Muchale; “Educação Profissional no contexto da Reforma 
do Ensino Médio”, com a diretora de Articulação e Expansão de Educação Profissional e 
Tecnológica da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC-MEC), Fernanda 
Marsaro; do especialista do Centro Paula Souza, Almério de Araújo; e do secretário de 
Educação do Estado da Paraíba, Aléssio Trindade. 
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governo do estado, a quantidade de egressos das escolas profissionais 

contratados no mercado de trabalho vem diminuindo do ano de 2011 a 2014, 

de acordo com os dados da própria SEDUC. 

Gráfico 1 - Percentual de inserção de egressos das Escolas Estaduais de Educação 
Profissional no mercado de trabalho, nos anos de 2011 a 2014, no Ceará. 

 
Fonte: Secretaria da Educação do Ceará/Coordenadoria de Desenvolvimento da Educação 
Profissional (2014) 

 

O percentual de 20,4% inseridos no mercado de trabalho, em 2014, 

representa o montante de 1891 alunos, mesmo com a escolha dos cursos 

técnicos sendo adequada aos arranjos produtivos da região em que está 

inserida. A quantidade ainda é irrisória ante tantos recursos investidos. De 

acordo com a Associação Brasileira de Estágios (ABRES), segundo dados 

fornecidos pelo INEP, em 2016, existiam 9.601.576 alunos de ensino médio e 

técnico e apenas 260 mil estagiaram (2,7%). 

Verifica-se que diante de uma crise estrutural de desemprego, ainda 

que o estagiário desempenhe todas suas atividades da melhor maneira e saia 

com a nota máxima no curso, não indica que está mais próximo de uma vaga 

de trabalho, uma vez que para o empregador sai menos oneroso dispensar 

este e contratar um novo estagiário. Os dados mostram, dessa vez em 

consonância com a realidade, que não há vagas para todos, ainda que se trate 

do curso com maior demanda de estágio das EEEP, como o curso técnico em 

enfermagem, a quantidade de alunos que buscam vaga de trabalho ainda é 

muito superior a quantidade de vagas disponíveis. 
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Atrelado a esse quadro da busca por uma vaga de trabalho, os 

estagiários ainda precisam se preparar para realizar o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), geralmente o exame acontece enquanto os alunos 

estão em campo de estágio. Assim, além de ir para a escola finalizar as 

disciplinas da base nacional comum e estagiar no contraturno, é preciso que os 

alunos das EEEP encontrem condições físicas e emocionais adequadas para o 

estudo com o intuito de entrar na universidade. Entretanto, vê-se nos discursos 

oficiais e nas políticas educacionais que o entusiasmo nas escolas profissionais 

gira ao redor da possibilidade do primeiro emprego, estando o ingresso na 

universidade em segundo plano, caso ele exista. Contrariando as perspectivas 

dos elaboradores das EEEP, um número considerável de jovens tem 

conseguido chegar ao ensino superior, ainda que com a intervenção de 

algumas políticas públicas federais de incentivo ao acesso ao ensino superior, 

como por exemplo do Sistema de Seleção Unificada (SISU), que utiliza os 

resultados da prova do ENEM, além do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) e do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).  

O gráfico abaixo apresenta o quantitativo de alunos das EEEP que 

ingressaram o ensino superior dos anos de 2012 a 2016. 

 

    Gráfico 2: Aprovação dos egressos das EEEP do ano de 2012 a 2016. 

Fonte: Secretaria da Educação do Ceará/Coordenadoria de Desenvolvimento da Educação 
Profissional (2016) 
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De acordo com a Lei 5.154/04, a intenção era implementar a 

articulação dos currículos da base nacional comum curricular com o currículo 

do ensino técnico, sendo o retorno a integração a estratégia mais utilizada pelo 

governo do estado do Ceará. Santos (2017) questiona se a promulgação da 

referida lei foi capaz realmente de superar os cursos aligeirados, fragmentados, 

segmentados, concomitantes e sequenciais das escolas profissionais.  

A TESE não aponta um segmento voltado para o estágio em si, nem 

tampouco a SEDUC apresentou um guia para expor os princípios pedagógicos 

do estágio nas EEEP. Existe o site48, que por diversas vezes encontra-se fora 

do ar, onde a mesma indica um panorama mais geral sobre o estágio, com 

dados desde o ano de implementação das escolas. Entretanto, podemos 

encontrar as orientações para a organização e a realização de estágio de 

alunos da educação profissional e do ensino médio, inclusive nas modalidades 

de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos, em diversas 

resoluções e pareceres do MEC, tais como a Resolução CNE/CEB nº1, 

estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em janeiro de 2004, 

ao instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais; a Resolução CNE/CEB nº 2, 

instituída em abril de 2005; o parecer CNE/CEB nº 20; o Parecer CNE/CES nº 

416, de novembro de 2012. A maior parte dos princípios pedagógicos 

instituídos por esses dispositivos legais foram incorporados à lei nacional do 

estágio, por exemplo o § 1º do art. 1º da Resolução CNE/CEB nº1 ao afirmar 

que “entende-se que toda e qualquer atividade de estágio será sempre 

curricular e supervisionada, assumida intencionalmente pela Instituição de 

Ensino, configurando-se como um Ato Educativo” (CNE, 2004, p.1). Assim, o 

estágio configura-se como parte integrante ao currículo, não mais utilizado 

como ‘extracurricular” e apresenta por isso propriedade de formação em 

consonância ao projeto pedagógico da escola. 

Em seu Art. 2º, destaca o papel das instituições de ensino para a 

realização do estágio, em que estas devem responsabilizar-se por todo 

processo durante o estágio, desde a captação de vaga até a avaliação do 

estagiário 

                                                           
48 http://www.educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br 
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O estágio, como procedimento didático-pedagógico e Ato 
Educativo, é essencialmente uma atividade curricular de 
competência da Instituição de Ensino, que deve integrar a 
proposta pedagógica da escola e os instrumentos de 
planejamento curricular do curso, devendo ser planejado, 
executado e avaliado em conformidade com os objetivos 
propostos. 

 

Não resta dúvidas da formação didático-pedagógico do estágio, bem 

como da formação prática, o que nos resta, é questionar essa integração, se 

ela acontece realmente em consonância com a proposta educacional da 

escola, e se, de fato, estão cumprindo com a legislação do estágio, desde o 

cumprimento do Termo de Compromisso do Estágio (TCE) até o desvio de 

função dentro da empresa. E ainda que esta proposta educacional esteja em 

consonância com a instituição de ensino, ainda pode estar em contradição com 

o desenvolvimento omnilateral do ser humano.  

De acordo com nossa pesquisa, vimos que as EEEP, inseridas na 

lógica capitalista, possui como fundamento o praticismo responsável pelo 

empobrecimento da subjetividade dos jovens, na medida em que o primordial 

mostra-se na inserção, cada vez mais cedo, das classes mais pobres ao 

mercado de trabalho, além de uma maior adaptação à flexibilização do setor 

produtivo, permitindo que o jovem trabalhador inserido no mercado, sob a 

forma de emprego ou subemprego, seja capaz de conservá-lo, mesmo diante 

das adversidades do capitalismo em crise.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O metabolismo social do capital, a partir da intensificação da divisão social 

do trabalho, se complexificou de tal maneira, que hoje, o complexo social da 

educação, tornou-se uma mediação indispensável ao processo produtivo.  

Para tornar ainda mais problemática esta situação, o atual projeto societal 

da burguesia possui, ademais, um conjunto de valores, pressupostos 

pedagógicos e saberes atitudinais que compõem o arcabouço ideológico 

necessário ao agir de forma socialmente esperada/desejada. 

Vimos no decorrer desse trabalho que a educação, na forma como 

está posta, nos moldes do capital, contrapõe-se à liberdade humana, uma vez 

que tem por princípios norteadores valores empresariais, em consonância com 

os ditames dos organismos internacionais.  Assim, a escola de educação 

profissional, inserida no contexto de crise estrutural do capitalismo, reproduz 

ipsis litteris as recomendações do setor produtivo ao deslocar sua função no 

sentido de formar força de trabalho para ocupar pretensas vagas de trabalho, 

embora, diante de um desemprego crônico, essas vagas quase não existam. 

Torna-se um mecanismo falseador do real, que vende a ideia de trabalho 

assegurado após a realização do estágio curricular obrigatório. 

Diante disso, procuramos, ainda que de forma geral, compreender 

os mecanismos de gestão dessas novas políticas empresariais disfarçadas de 

educacionais. Quem são os responsáveis pelo currículo das EEEP? Por que 

elas não possuem autonomia pedagógica? Por que esses estagiários não são 

contratados após o término do curso? Qual a intenção de uma escola 

apresentar um currículo com parte diversifica? Tais questionamentos 

orientaram o desenvolvimento da pesquisa, que nos levou até Marx. O caminho 

traçado partiu do autor alemão, seguiu para as legislações vigentes na área da 

educação profissional e retornou a ele, de maneira que possibilitou uma melhor 

compreensão dos fenômenos que captamos na superficialidade do cotidiano. Ir 

para além do que nos é dado, ou do que percebemos mostra-se como tarefa 

obrigatória, principalmente, a nós educadores enquanto defensores da escola 

pública, gratuita e de qualidade. 

Ao invés dessa possibilidade, os tempos hodiernos mostram uma 

ofensiva à educação pública pelos organismos internacionais, especialmente 



100 
 

pelo Banco Mundial, com o suposto objetivo de fomentar o investimento na 

qualificação dos trabalhadores em economias periféricas a fim de rebaixar a 

mercadoria força de trabalho. 

 No capitalismo contemporâneo, o conjunto de valores, 

competências e habilidades que compõem os saberes atitudinais que se 

constituem como conhecimentos instrumentais, pragmáticos, de uso imediato e 

contextualizado, que permeiam sobremaneira as políticas das reformas 

educacionais nos Estados das economias periféricas do capital, e que tem por 

intuito tornar o complexo social da educação mais eficiente ao metabolismo do 

capital, serão compostos pelas qualidades que a totalidade social imprime dos 

complexos responsáveis pelo processo de individuação do ser. 

Assim, a educação profissional, como um momento particular formal 

e escolar do complexo social da educação, será pautada em uma complexa 

estratégia: 1) Fornecer pessoal necessário a formação do exército industrial de 

reserva e que cumprirá uma importante função social ao estarem 

desempregados, a saber, a diminuição do valor da força de trabalho, 

principalmente nos assalariados não proletários; 2) Difundir a ideia da 

empregabilidade que defende a tese de que os pobres ganham pouco devido 

ao baixo nível de escolaridade/qualificação profissional; 3) Imprimir na 

subjetividade dos filhos da classe trabalhadora que a educação é um dos 

fatores para a ascensão social no mundo globalizado; 4) Defender a ideia de 

que haverá emprego para todos os qualificados no mercado, afinal de contas, 

basta “melhorar o currículo” e “garantir o seu lugar ao sol”; 5) Fornecer um 

indivíduo que possui um nível de escolaridade menor, capaz de realizar dentro 

de uma universidade no intuito de aumentar o fluxo das contratações em 

empregos temporários no setor privado. 

Assim sendo, a educação profissional está circunscrita ao ato de 

reduzir ou eliminar, no currículo de formação, o tempo de disciplinas cruciais 

para a compreensão da totalidade social, não permitindo assim, que o 

trabalhador possua uma consciência do contexto social e histórico no qual está 

atuando, torna-se, portanto, uma educação com instrução mínima, um 

adestramento, isto é, apenas o necessário para atuar de forma fragmentada no 

processo produtivo, uma educação que bloqueia o olhar do trabalhador para a 
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totalidade social que o domina, aliena e oprime-o diariamente, culpabilizando-o 

pelo próprio fracasso.  

Desta feita, intenta-se reestruturar a escola de modo que atenda aos 

interesses burgueses, para formar a classe trabalhadora de acordo com a sua 

conveniência. A relevância está na adequação dos processos educativos à 

reprodução ampliada do capital, com o fim último de valorizar o valor, 

acarretando assim, em uma redução da educação profissional aos valores de 

mercado. Entendemos, portanto, que a educação profissional é determinada de 

forma predominante pela contradição entre capital e trabalho. 

Configura-se de maneira clara o tipo de mediação que a escola 

realiza para a formação humana em geral, na sociedade capitalista. Sua função 

social está diretamente relacionada a reprodução da sociedade de classes. 

Lukács (2013 p. 173) argumenta que a educação consiste induzir os 

homens “a reagir adequadamente aos acontecimentos e às situações novas e 

imprevisíveis que vierem a ocorrer depois em sua vida”. Assim, ela 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do ser social. 

Entretanto, este complexo não possui em si a possibilidade de romper com a 

atual lógica de exploração do homem pelo homem, ela fornece elementos que 

contribuem para a formação de um entendimento da realidade, mas somente a 

classe trabalhadora é capaz de transformar radicalmente o mundo em que 

vivemos e instaurar um mundo novo, notadamente marcado pela emancipação 

humana e pelo trabalho associado onde, conforme Marx e Engels:   

  

[...] na sociedade comunista, onde cada um não tem um campo 
de atividade exclusivo, mas pode aperfeiçoar-se em todos os 
ramos que lhe agradam, a sociedade regula a produção geral e 
me confere, assim, a possibilidade de hoje fazer isto, amanhã 
aquilo, de caçar pela manhã, pescar à tarde, à noite dedicar-
me à criação de gado, criticar após o jantar, exatamente de 
acordo com a minha vontade, sem que eu jamais me torne 
caçador, pescador, pastor ou crítico (MARX. ENGELS, 2007, p. 
37-38). 

 

Compreendemos que a educação é uma importante peça na 

derrocada do capitalismo, mas ela por si só não é capaz de erradicar o 

principal autor de tanta mazela, que vem da ordem econômica. É preciso que 

em algum momento aconteça o rompimento à subordinação dos organismos 
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multilaterais, bem como das economias desenvolvidas, e para isso, faz-se 

necessário a formação de indivíduos conscientes da realidade em que estão 

inseridos, e que compreendam a real causa da existência dos oprimidos e 

opressores e assim, suceder-se a revolução. Enquanto a formação escolar do 

indivíduo for para a conformação ao sistema capitalista, a formação dos 

construtores do mundo novo não poderá realizar-se.  

A fim de conclusão, percebeu-se que o cenário assolador que 

instaurou-se no mundo todo é uma consequência intransigente do modo de 

produção capitalista, e esses fenômenos típicos de recessão econômica como 

o desemprego, desocupação, flexibilização do trabalho, recuo das leis 

trabalhistas, avanço da extrema direita fazem parte do sistema tendem a 

aumentar. Nesse sentido, essa perspectiva diante de um horizonte com crise 

econômica, com a esfera política submissa aos ditames do capital, não é raro o 

inconstante mercado financeiro desregular e aprofundar ainda mais a miséria 

da classe proletária. Assim, a degradação do mercado de trabalho também é a 

degradação dos indivíduos. Por fim, a radical transformação do trabalho com 

vistas à emancipação dos homens é a condição para que todos tenham 

trabalho e tempo livre para desfrutar a vida e enriquecer suas individualidades.  
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ANEXOS 

ANEXO A – Grade curricular do curso técnico em Química 
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ANEXO B – Termo de Realização de Estágio (Avaliação do estágio) 
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ANEXO C – Avaliação das atitudes dos alunos em campo de estágio. 
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ANEXO D – Avaliação técnica dos alunos em campo de estágio. 

 


