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RESUMO 

 

 

A presente dissertação insere-se na linha Economia Política, Sociabilidade 
e Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da 
Universidade Federal do Ceará, igualmente, integra as produções do grupo 
de pesquisa do Laboratório de Estudos do Trabalho (LABOR). Elegemos 
como objeto de estudo o processo de escolarização da classe de 
trabalhadores da indústria propiciado pela classe burguesa industrial do 
Ceará a partir da análise do Programa Educação do Trabalhador 
desenvolvido pelo Serviço Social da Indústria ligado a Federação das 
Indústrias do Estado. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, 
tendo como abordagem o Estudo de Caso, usando procedimentos como: 
análise documental, análise bibliográfica e observação participante.  
Apresenta-se como aporte o referencial teórico-metodológico do 
pensamento de Louis Althusser no que se refere ao conceito de reprodução 
das relações de produção capitalistas e aparelho ideológico escolar que nos 
ofereceu subsídios para compreender as relações de reprodução oriundas 
de um projeto de educação classista da burguesia industrial. A rica 
experiência de estudos e pesquisa deixou-nos como herança para o 
doutorado o interesse em investigar outras vias de possibilidade 
enveredando pelo caminho marxista da práxis como principio formativo da 
classe trabalhadora da indústria. Á guisa de considerações, diante do 
resultado trazido pela pesquisa, advogamos que a escolarização básica 
como via de habituação do trabalhador, e de forma particular o Programa 
Educação do Trabalhador proporcionado pelo Serviço Social da Indústria no 
Ceará têm uma relevante influencia na reprodução das relações de classe 
desses trabalhadores. Contudo, vale ressaltar que no contexto histórico ao 
trabalhador pobre, desqualificado o Programa assume a forma apenas de 
ascensão social com condições apenas de ter acesso aos bens de consumo 
que o capital produz. Todavia, urge a necessidade de se pensar em um 
Programa escolar que tenha como caminho uma ação educativa voltada a 
emancipação humana e não só a reprodução das relações de produção 
capitalistas. 

 

Palavras-chave: Trabalho. Educação. Serviço Social da Indústria. Programa 
Educação do trabalhador e Reprodução. 
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ABSTRACT 

  

 

The present doctoral thesis falls within the line of Economy Politics, 
Sociability and Education in the Graduate Program in Brazilian Education at 
the Federal University of Ceará, while integrating the production of the Work 
Studies Laboratory (LABOR). The object of our study is the schooling of the 
industrial working class propitioned by the industrial bourgeoisie of Ceará 
from an analysis of the Worker’s Education Program, developed by the 
Industrial Social Services linked to the Federation of State Industries. The 
research is characterized as qualitative, Case Study, using procedures such 
as: documental analyses, bibliographic, and observer/ participant. It is a 
reference point—theoretical—methodological elaborated by Louis Althusser 
in that it refers to the concept of reproduction of relationships of capitalist 
production and the ideological school mechanism that offered us 
subsidiaries to understand the relationships and the reproduction originating 
from a project in classist industrial bourgeoise.  The rich experience of 
studies and research left us with an inheritance for the doctoral candidate 
interested in investigation of other possible lines of research, beginning with 
Marxist perspectives of the Praxis, as the formative principle of the industrial 
working class. The guise of considerations, faced with the results generated 
by this research, we advocate that basic schooling as a way to foster worker 
habits, and the particular form of the Education of Work, provided by the 
Industrial Social Service in Ceará has relevant influence in the reproduction 
of relationships of class of these workers. Along with this, noteworthy is that 
in the historical context of the poor, unskilled worker, the Program takes a 
form of upward social mobility with the possibility of only having access to 
consumer goods that capital produces. However, the need arises to think 
about a school Program that has as its guiding path, educational action 
focused on human emancipation and not only the reproduction of capitalist 
production relationships. 
  

Keywords: Work. Education. Industrial Social Service. Worker Education 
Program and Reproduction.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A TEIA DE CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA 

 

 

De boa vontade deixo para os fanáticos, ou 
seja, para aqueles que desejam a catástrofe, e 
para os insensatos, ou seja, para aqueles que 
pensam que no fim tudo se acomoda, o prazer de 
serem otimistas. O pessimismo hoje, seja-me 
permitida mais esta expressão impolítica, é um 
dever civil. Um dever civil, porque só um 
pessimismo radical da razão pode despertar com 
uma sacudidela aqueles que, de um lado ou de 
outro, mostram que ainda não se deram conta que 
o sono da razão gera monstros.   
 

Norberto Bobbio.  
As ideologias e o poder em crise (1994) 

 

 

“Ideiazinha. Só um começo. Aos pouquinhos é que a gente abre os 

olhos”1, e foi assim que iniciei essa caminhada, aos pouquinhos, abrindo os 

olhos tentando ver o que já estava lá. Defender uma dissertação com quase 

dez anos afastada dos meios acadêmicos, com toda certeza, é um desafio 

que faz mover forças internas um tanto contraditórias, entendendo muito 

bem o que queria dizer Biavaschi (2005), na sua tese de doutorado, quando, 

por ser socióloga, desenvolveu um trabalho na área de economia “é um 

sentimento de difícil compreensão, que se move entre o Eros e Thanatus”2.  

                                                           
1  Citação do livro Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa (1956, p. 119). 
2  Eros e Tânatos são opostos, na verdade extremos. Amor e a morte. Eros e Thanatos. Os 

extremos. Conta à lenda que Eros adormeceu numa caverna, embriagado pelos auspícios 
de Hipno (o Sono), o irmão de Thanatos. Ao sonhar e relaxar, suas flechas se espalharam 
pela caverna, misturando-se às flechas da morte. Ao acordar, Eros sabia quantas flechas 
possuía. Reunia-as, mas sem querer levou algumas pertencentes à Thanatos. Assim, os 
velhos se sentem embriagados pelo amor, flechados por Eros, enquanto muitos jovens 
sentem a morte no coração. Muitas vezes, o amor quando finda deixa uma sensação tal 
de vazio e solidão, que deve ser muito próximo daquilo que acreditamos ser a morte. 
Enquanto outras vezes é preciso que a morte se estabeleça para que o amor nasça. A 
passionalidade cerca os seres, todos. Não há quem nunca pensou em extremos diante de 
uma ameaça. Por isso mesmo, há de morrer para que renasça o amor. Eros e Thanatos, 
amor e morte, pois a paixão não canalizada para o amor pode tornar-se em rancores, 
rejeição, ódio, isto é; em guerra, o que leva a morte. Entender a estrutura do amor e as 
nuanças da paixão é questão de sobrevivência do ser de cada um de nós. Disponível em: 
<http://www.jorwiki.usp.br>. Acesso em: 08 fev. 2010.  
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Essa dialética do movimento nos faz experimentar o sim e o não, a 

morte e a vida, o saber e o não saber e, como na obra de Guimarães Rosa 

Grande Sertão: Veredas, o esquentar e o esfriar. 

 

A obra magistral de Guimarães Rosa retrata a saga de Riobaldo, 

menino que virou homem no sertão e que depois da morte da mãe, uma 

mulher pobre que vive como agregada em uma grande fazenda no interior 

de Minas, passou a morar com seu padrinho. Decepcionado, com esse que 

era provavelmente seu verdadeiro pai, foge de casa. Ex-jagunço de um 

bando dos “sertões das Gerais” (Sul da Bahia, Norte de Minas Gerais e 

Norte e Nordeste de Goiás), Riobaldo é levado a se juntar ao movimento 

jagunço ao reencontrar um amigo de infância, Diadorim. Diadorim é na 

verdade Reinaldo, amigo de infância de Riobaldo e filho de Joca Ramiro. A 

saga de Riobaldo começa quando decide vingar a morte de Joca Ramiro, 

resolvendo fazer um pacto com o demônio, de modo que lhe dê proteção e 

força para matar Hermógenes, responsável pela morte do pai de Diadorim. 

 

Foi exatamente nas leituras inacabadas de Grande Sertão: Veredas, 

que percebemos a dialética do movimento, o esquentar e o esfriar, o sim e o 

não,e mais que isso, saímos do sertão para o mundo. Nas irremediáveis 

mazelas do homem do sertão, encontramos um fio condutor que é a luta 

pela sobrevivência. Compreendemos que independente de onde esteja à 

saga continua. Encontramos no nosso caminhar homens com a mesma 

garra de Riobaldo, personagem de Guimarães Rosa, que faz um pacto com 

o diabo, enfrentando a mesma luta pela sobrevivência. Encontramos tantos 

outros como Diadorim que prefere travestir-se de outras pessoas para travar 

suas tantas batalhas que a vida apresenta. 

 

E a fábrica é assim muito parecida com um pedaço do sertão. 

Guarda em suas entranhas as dores de tantas vidas, ou, então, catástrofes 

que expõe os dramas de comunidades humanas inteiras e que o único 

caminho é a “peleja” do continuar a viver. E assim, “até que, no mesmo 

padrão de lugar, sem mudança nenhuma, nenhuma árvore nem barranco, 
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nem nada, se viu o sol de um lado deslizar, e a noite armar do outro” (1976, 

p.41).  

 

1.1 A dialética do movimento 

 

No percurso histórico do Capitalismo, os processos de 

reestruturação produtiva e especialização flexível iniciados nas décadas de 

70 e que tiveram sua continuidade ao longo dos anos de 1980 e 1990 têm 

acentuado o debate em torno da noção de formação da classe trabalhadora. 

Essa grande revolução que vem se dando no campo da produção é 

impulsionada, principalmente, pelo desenvolvimento tecnológico que, ao 

utilizar recursos da microeletrônica, informática, automação industrial, 

robótica, entre outros, elevou consideravelmente a produção nos países 

desenvolvidos, apresentando assim novos paradigmas da produção como as 

incertezas de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo impondo 

desafios àqueles que cuidam da formação escolar e profissional.  

 

De certa forma, a tecnologia passa a ser a “matéria-prima por 

excelência” fato que tem grande impacto na escala de produção, na 

organização do processo produtivo, na centralização do capital, na 

organização do processo de trabalho e na qualificação do trabalhador 

(FRIGOTTO, 1999, p. 265).  

 

Para Vogt (1999), a interligação dos mercados mundiais e o avanço 

do uso das tecnologias pelas empresas aproximaram ainda mais o setor 

empresarial ao campo educacional, tornando-se então necessário rever os 

modelos de formação escolar de modo a proporcionar atendimento mais 

preciso diante da demanda e da dinâmica desse novo mercado no que 

tange ao processo de qualificação profissional.  

 

Dentre as questões que dão sustentabilidade a esse discurso, a 

“metamorfose do pensamento pedagógico empresarial”, que, segundo 

Rodrigues (1997) configura-se em um novo pensar, a educação sobre a 
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ótica do setor empresarial como fator preponderante para ascensão 

verticalizada na sociedade capitalista pela classe trabalhadora tem nesses 

últimos anos tornado-se referência não só no cenário educativo, mas no 

econômico e na esfera social. 

 

No entender de Rodrigues (1997) para a burguesia industrial, a 

educação e o conhecimento são encarados como “insumos necessários à 

produção de mercadorias”. Nesta perspectiva, os anos de 1990 são 

produtores de uma gama de Programas3 que fazem o entrelaçamento entre 

a escolarização, a qualificação profissional e o setor produtivo. 

 

O caráter utilitarista que configura o campo educacional, 

especificamente nas últimas décadas de 80 e 90, com a notória invasão 

deste campo por ideologia de cunho neoliberal, ecoa no âmbito da 

sociedade, chamando atenção para a preocupação com o nível educacional 

dos trabalhadores. Neste sentido, entendemos que a formação escolar é de 

uma forma mais abrangente, a qualificação profissional tornam-se 

elementos centrais do discurso empresarial. 

 

Nesse caminho, as décadas de 70, 80 e 90, foi um campo de 

pesquisas sobre questões como: reestruturação produtiva, as mudanças no 

mundo do trabalho e os efeitos na escolarização da classe trabalhadora, 

transformação no processo de qualificação, o reordenamento do perfil do 

trabalhador e a intervenção empresarial e estadual no campo da educação, 

dentre outros temas correlatos.  

 

A década de 70 foi o início de pesquisas que se tornaram ao longo 

dos últimos anos referências para estudos sobre a relação empresariado, 
                                                           
3  Temos o Programa de Alfabetização Solidária, implantado em 1997 (Governo Fernando 

Henrique Cardoso), “Programa Brasil Alfabetizado”, implantado em 2003 já sob a 
responsabilidade do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, o Projovem (Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária), Programa 
Agente Jovem, o Consórcio Social da Juventude e o Programa Escola de Fábrica. 
Programas divulgados na cartilha “Ações do Governo Federal no Estado do Ceará”, 2006 
(material de campanha) (LUSTOSA, 2007).  
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Estado e educação. A primeira em 1977, publicada por Galdêncio Frigotto 

na Fundação Getúlio Vargas com o tema “Efeitos cognitivos da escolaridade 

do SENAI e da escola acadêmica convencional: uma pedagogia para cada 

classe social”, o trabalho vislumbra as primeiras aproximações com as 

instituições do Sistema S e seus efeitos educativos para a classe 

trabalhadora. 

 

A segunda pesquisa já depois da década de 80 publicada por Luis 

Antônio Cunha refere-se ao “Ensino Profissional na Irradiação do 

Industrialismo”, que centra a discussão sobre o corporativismo existente no 

Brasil com relação à interpenetração da classe burguesa empresarial nos 

limites do Estado. Para tanto, o autor se vale do surgimento do Sistema S 

através da implantação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI). Esta obra tornou-se referência com relação ao estudo sobre a 

educação profissional tanto no âmbito do Estado como do setor privado. 

 

Nos anos seguintes, a relação entre reestruturação produtiva, 

mudanças no mundo do trabalho e os efeitos na formação da classe 

trabalhadora foi significativa em alguns estudos. Antunes (2005), Frigotto 

(1999) e Kuenzer (1995) destacaram que esse novo cenário mundial e 

consequentemente as exigências do mercado impulsionaram o surgimento 

de um novo paradigma educativo, centrado na formação do trabalhador. 

Para esses pesquisadores, o investimento nessa formação está sendo 

apenas a incorporação das habilidades e exigências do modelo produtivo e 

também de uma formação flexível, com poucos custos econômicos e 

estruturais, uma formação que não prepara a classe trabalhadora para a 

realidade social. 

 

Essa discussão tem acompanhado os últimos anos no que se refere 

à elevação da qualificação da classe trabalhadora em virtude do seu acesso 

a escolarização, Arrais Neto (2002) chama atenção para essa relação 

desvirtuada, a qual a possibilidade de ampliar as faculdades humanas, 

significativas aos processos educacionais, é apropriada pelo Capitalismo em 
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uma lógica funcional e de interesse do capital. Assim, a questão da 

qualificação fica no âmbito de suprir demandas pontuais no mercado de 

trabalho. 

 

Outro ponto que merece atenção é a discussão sobre a intervenção 

empresarial no sistema educativo tanto na esfera pública como privada. 

Pesquisadores como Rodrigues (1997), Carvalho (1999), Oliveira (2003) tem 

elucidado as facetas da burguesia empresarial no campo da educação. Para 

esses autores, a proposta educacional oriunda da fala empresarial procura 

sempre se adequar às modificações que ocorrem na estrutura produtiva do 

país. Carvalho (1999, p. 53) complementa que “na aparência, o discurso 

empresarial é apresentado em uma perspectiva humanista, mas, na 

essência, reafirma seu caráter utilitarista.”  

 

Nesse campo, a obra de Rodrigues (1997) “O Moderno Príncipe 

Industrial”, é referência, pois faz um aprofundado estudo sobre a pedagogia 

da Confederação Nacional da Indústria (CNI), traz elucidações no campo 

das relações empresariais e a educação. Para o autor, o empresariado 

brasileiro, entre as décadas de 80 e 90 ingressou de maneira resoluta no 

debate educacional através da defesa de um modelo de formação 

profissional mais moderno. Esse modelo estava amparado, sobretudo no 

discurso do binômio, modernização-qualificação profissional. 

 

Outro estudo que contribuiu para a compreensão estrutural da 

intervenção empresarial no campo educativo foi à pesquisa de Carvalho 

(1999), intitulada, “A Educação Cidadão na Visão Empresarial”, na 

realidade, coaduna-se com o estudo de Rodrigues, porém, com 

aprofundamento nos programas usados pelo Sistema S para formar o 

trabalhador da indústria. A pesquisa estudou o Telecurso 2000, metodologia 

criada pela Fundação Roberto Marinho e pela Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo.  
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Na compreensão de Carvalho (1999, p. 120), o Projeto Telecurso 

2000, “aponta para um projeto educacional centrado nos interesses e nas 

necessidades da empresa, objetivando escolarizar a partir da realidade do 

mundo do trabalho.” Todavia, o autor salienta que o projeto nega as 

contradições que a realidade de classes produz e afirma o caráter central do 

mercado de trabalho na educação. 

 

Nestas duas últimas décadas, surgiram pesquisas de autores como: 

Souza (2005), Carneiro (2007), Soares Filho (2007), Braga (2005) sobre a 

qualificação do trabalhador via Sistema S, especificamente através do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o que, de certa 

forma, nos fez chegar à seguinte conclusão: a) O estudo sobre o sistema 

privado de educação do trabalhador necessita ser melhor explorado no 

campo da pesquisa trabalho e educação; b) A escolarização básica como 

via de habituação do trabalhador também precisa ser ponto expressivo de 

estudo, pois é através dela que esse trabalhador chega aos cursos de 

qualificação profissional, sendo que programas como o proporcionado pelo 

Serviço Social da Indústria (SESI) têm uma relevância quando se tenta 

compreender a teia invisível que se articula na condução de um trabalhador 

moralmente obediente. 

 

A opção teórico-metodológica resulta também da tentativa de nos 

posicionarmos diante de um embate da luta de classes. Estudar o projeto de 

educação via burguesia empresarial é a nosso ver a possibilidade de expor 

um ideário hegemônico, silencioso e aviltante no que se refere à 

domesticação da classe trabalhadora da indústria. Para tal empreitada nos 

posicionamos a partir das contribuições althusserianas4 sobre reprodução 

das relações de produção capitalista e aparelho ideológico escolar, fazendo 

uma conexão com o processo educativo desenvolvido no Programa SESI 

                                                           
4  Louis Althusser nasceu em 16 de outubro de 1918, na cidade de Argel distrito de 

Birmandeis, filho de pai bancário e mãe professora passou sua infância em Marseille. Na 
fase adulta, entra para o Partido Comunista em 1948. Este ano também é marcado pela 
sua aprovação, no exame da “agrégation” da Escola Normal Superior, tornando-se, 
portanto, professor titular. Nessa, sua vida intelectual foi construída, desenvolvida e 
encerrada com o trágico episódio de 1980, o assassinato de Hélène sua esposa 
(CASSIN 2002). 
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Educação do Trabalhador. 

 

Esta opção procura acompanhar o sentido da leitura e da 

apresentação do livro “Sobre a Reprodução”. Neste o autor expõe de 

maneira ordenada, sua concepção de materialismo histórico, das condições 

de reprodução da sociedade capitalista. Para Althusser (1999, p. 51), as 

relações de produção capitalista, são no seu entender relações de um tipo 

muito particular, pois nas sociedades de classe consiste em demonstrar que 

na própria reprodução das forças produtivas existe em jogo de mecanismos 

ideológicos. Para o autor o valor da força de trabalho não é determinado 

quantitativamente, mas qualitativamente”, desse modo “a qualificação da 

força de trabalho é condição necessária à reprodução de forças produtivas” 

(ALTHUSSER, 1985, p. 9). 

 

Com relação ao conceito de Aparelho Ideológico Escolar (AIE) 

identificando uma contribuição singular que relaciona “educação e 

ideologia”, assim procuramos discutir via nosso objeto de pesquisa, o 

Programa Educação do Trabalhador como o processo educativo tornou-se 

um campo ideológico para a reprodução das relações de produção, e como 

o Programa através de sua estrutura metodológica assegura uma 

reprodução de submissão as regras estabelecidas. 

 

No que se refere à incursão histórica necessária para embasar a 

pesquisa permitindo mapear o movimento dialético de transformação das 

relações capitalistas, as obras de Chesnais (1996), Oliveira (2003), Alves 

(2005) e Antunes (2005; 2006), tornaram-se fundamentais para 

compreensão da transformação do processo capitalista a partir da crise dos 

anos de 1970 e suas consequências nos dias atuais. 

 

Com relação ao estudo sobre a qualificação da classe trabalhadora 

da indústria introduzimos o debate de autores como Arrais Neto (2002) que 

discorre sobre as contradições imanentes do discurso da qualificação para 

empregabilidade, Kuenzer (2002) que discute a educação do trabalhador 
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inserido na estrutura fabril e Frigotto (1993 e 1999) que revigora a 

discussão sobre a Teoria do Capital Humano e o investimento na classe 

trabalhadora como forma reprodutoras das relações do sistema. 

    

Dessa forma, a política de intervenção do empresariado na 

escolarização do trabalhador, via sistema privado de ensino foi à fissura que 

encontramos na completude da pesquisa sobre o Sistema S. É notório que a 

proliferação de estudos sobre o SENAI já proporciona uma ampla reflexão 

sobre a qualificação profissional do trabalhador, todavia, programas como o 

instituído pelo SESI, que oferece uma metodologia pensada e moldada para 

o setor produtivo urge ser objeto de estudo com a intenção de completar um 

ciclo teórico de pesquisa no que se refere à apropriação da educação pela 

burguesia empresarial. 

 

Assim, propusemo-nos a fazer uma aproximação com a instituição 

que representa a classe empresarial no Ceará e que tem como órgão 

máximo a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), mas, 

especificamente, com foco no Serviço Social da Indústria que é um órgão 

ligado a essa Federação, dando prioridade ao Programa de Educação que 

essa Instituição conduz. 

 

É pertinente explicitar que a escolha dessa Instituição deveu-se aos 

anos de vínculo empregatício, entre 1998 a 2007, aos quais me dediquei ao 

acompanhamento do Programa Educação do Trabalhador ofertado pelo 

Serviço Social da Indústria. Nesse período, pareceu-me questionável a que 

tipo de educação esse operariado estava tendo acesso e qual o avanço 

formativo a partir desse programa de educação.  

 

É justamente sobre esse ponto que centrarei este estudo. Meu 

interesse principal consiste em compreender o papel do processo de 

escolarização propiciado pela classe burguesa empresarial no Ceará, 

usando para isso a análise do Programa SESI Educação do Trabalhador, 

vinculado à Federação das Indústrias do Estado, no processo de 
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efervescência do discurso do empresariado industrial.  

 

Com base nesse pressuposto, consideramos de fundamental 

importância em primeiro momento identificar a intervenção do Estado 

brasileiro na construção dessa nova burguesia empresarial e, por 

conseguinte, a interpenetração empresarial na política educacional dos anos 

de 1990 nas terras cearenses. Em segundo momento construir o processo 

histórico do Serviço Social da Indústria no Estado do Ceará, dando ênfase 

ao processo educativo da instituição. O terceiro momento, analisar o 

Programa SESI Educação do Trabalhador e sua política de formação da 

classe trabalhadora da indústria. 

 

Este estudo se mostra relevante, a priori, por dois motivos: primeiro, 

porque se dedica a um objeto de pesquisa eminentemente local, dando 

assim contribuições no que tange à caracterização do processo de formação 

educacional da classe trabalhadora industrial cearense, via sistema privado 

de ensino. Em segundo lugar, por se concentrar em aprofundar o estudo 

sobre a escolarização propiciada pelo Serviço Social da Indústria, usando 

isso como base para uma suposta qualificação profissional. Essas duas 

justificativas apresentadas aqui se coadunam para uma melhor 

compreensão dessa Instituição no Estado do Ceará. 

 

1.2 Método de pesquisa: as decisões e os caminhos trilhados 

 

O aporte epistemológico desta pesquisa estará embasado no 

materialismo histórico-dialético, que se caracteriza pela tentativa de 

superação da dicotomia, que separa sujeito e objeto.  De acordo com Pires 

(1997), o método materialista histórico-dialético caracteriza-se pelo 

movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida dos 

homens em sociedade, isto é, trata-se de descobrir (pelo movimento do 

pensamento) as leis fundamentais que definem a forma organizativa dos 

homens durante a história da humanidade. 
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Entendemos que a pesquisa nos leva a um intenso movimento, um 

movimento de “totalidade” 5 dos aspectos e dos fatos (KOSIK, 1976). Para 

isso, o pesquisador antes de tudo deve entender que: 

 

A atitude primordial é imediata do homem, em face da realidade, 
não é a de um abstrato sujeito cognoscente, de uma mente 
pensante que examina a realidade especulativamente, porém a de 
um ser que age objetiva e praticamente, de um indivíduo histórico 
que exerce sua atividade prática no trato com a natureza e com os 
outros homens. (KOSIK 1976, p. 10). 

 

Segundo essa visão, o pesquisador é um “indivíduo histórico”, na 

perspectiva de estar construindo a sua história como um ser que de forma 

simbólica tece uma fina costura entre a teoria descrita pela ciência e o real 

objetivado na prática. A pesquisa não é um ato desvinculado de nossas 

paixões, dos nossos desejos ou de nossa seriedade enquanto pessoa que 

vive em uma sociedade humana e, por isso, tem responsabilidades com o 

seu semelhante.  

 

Pensando por esse prisma, decidimos vivenciar o fazer diário do 

Programa SESI Educação do Trabalhador, com o intuito de manter em 

contato direto o pesquisador com a situação estudada, estabelecendo 

ênfase no processo, e procurando aprofundar-se nos documentos que são 

suportes para o Programa. 

 

Assim, usaremos o estudo de caso como delineamento desta 

pesquisa, por ser uma proposta de metodologia que permite diversos 

procedimentos de coleta de dados dando margem para que possamos 

atender aos nossos pressupostos advindos do nosso referencial teórico. 

Como explicita Kosik (1976, p. 46), a totalidade significa “realidade como 

um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classes 

de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendidos.”  

 

 
                                                           
5  No entendimento de Kosik (1976, p. 35), a totalidade significa “realidade como um todo 

estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classes de fatos, conjunto de 
fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido.” 



28 

 
 

Em geral, o estudo de caso constitui uma estratégia de pesquisa 

quando o “como” e/ou o “por que” são as perguntas centrais do processo de 

investigação. Conforme Ludke e André (1986, p. 18), “o caso se destaca por 

se constituir numa unidade dentro de um sistema mais amplo.”   

 

De forma abrangente, as características do estudo de caso trazem 

para a legitimidade e rigor metodológicos da pesquisa pontos como os que 

se referem Ludke e André (1986, p. 20): 

 

Os estudos de caso visam à descoberta, enfatizam a interpretação 
a interpretação em contexto, buscam retratar a realidade de forma 
complexa e profunda, usam uma variedade de fontes de 
informação, permitem generalizações naturalísticas, procura 
representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista 
presentes numa situação social, os relatos utilizam uma linguagem 
e uma forma mais acessível do que os outros relatórios de 
pesquisa.  

 

Entendemos que esta abordagem se mostra adequada à 

investigação da problemática estudada visto que o trabalho de pesquisa 

será desenvolvido em duas empresas A e B6, localizadas na cidade de 

Fortaleza/CE. Estas empresas são vinculadas ao Serviço Social da Indústria 

e atualmente desenvolvem o Programa SESI Educação do Trabalhador. É a 

partir do espaço da empresa que vamos analisar o Programa em sua 

efetividade 

 

Ainda nesse percurso metodológico, pretendemos usar como 

procedimentos as seguintes técnicas de pesquisa: a) observação 

participante e a b) análise documental, que de forma mais ampla tentarão 

dar uma maior dimensão ao objeto pesquisado.  

 

A observação participante constitui-se em uma importante estratégia 

de investigação, pois representa a busca de aproximação com o real no 

processo de objetividade científica. Assim, focou-se nas salas de aula das 

                                                           
6  Estamos utilizando as letras do alfabeto para identificar as empresas que serão 

pesquisadas, numa tentativa de resguardar o máximo possível suas identidades, para 
evitarmos constrangimentos futuros. Poderemos, entretanto, utilizar os nomes reais de 
tais empresas na pesquisa caso haja a autorização previa para esse procedimento. 
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empresas A e B. Esse procedimento terá como ponto crucial a interação do 

pesquisador com a prática formativa desenvolvida pelo Programa, tentando 

compreender como se dá na realidade o processo de formação escolar 

desenvolvido pelo SESI para classe trabalhadora da indústria. Nesse 

caminho, foi possível observar elementos como: o desenvolvimento da 

metodologia SESI Educa (analisaremos em capítulo posterior) e a própria 

dinâmica da sala de aula. 

 

Chegamos aqui ao ponto crucial da pesquisa, a análise documental 

do Programa SESI Educação do Trabalhador, que de forma concreta nos 

propiciou subsídios para compor a estrutura do objeto pesquisado. 

Corroboramos com Ludke e André (1986), quando salienta que os 

documentos são uma fonte poderosa de pesquisa, haja vista a possibilidade 

de retirar evidências que fundamenta afirmações e declarações do 

pesquisador. Partindo desse entendimento, compreendemos que para 

construir o nosso objeto de investigação é necessária uma concepção 

teórica que fundamente os nossos achados. Dessa forma, fizemos um 

resgate dessa produção teórica para subsidiar o nosso trabalho. 

 

Gostaríamos aqui de fazer um parêntese e explicar que a escolha da 

análise documental faz parte de uma opção de caminho metodológico que 

se iniciou no mestrado e terá continuação e aprofundamento no doutorado. 

Apoiamo-nos no pensamento de Cellard (2008), que a análise documental é 

uma técnica que se presta a observação do processo de maturação ou de 

evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 

mentalidade, práticas entre outros.  

 

Portanto, a análise documental foi elemento orientador com a 

finalidade de verificar que ao lado da história e existência documentada do 

Programa SESI Educação do Trabalhador coexiste outra história e 

existência não documentada. Nos meandros dos documentos, foi possível 

detectar um projeto de educação classista oriunda da base empresarial 

cearense e sua intervenção no processo de formação desses trabalhadores 
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da indústria7. Para isso, foram selecionados os seguintes documentos 

registrados a seguir no Quadro 1: 

 

DOCUMENTO ANO/Nº. DE PÁGS. 

1. Regimento Interno de Educação de Jovens e 

Adultos do Serviço Social da Indústria 

Ano – 2001 

(39 págs.) 

2. Plano Diretor - SESI 2004/ Planejamento 

Estratégico 

Ano – 2004 

(180 págs.) 

3. Educação de Jovens e Adultos SESI: documento 

de Estrutura e Funcionamento do Programa 

Educação do Trabalhador 

Ano – 2001 

(184 págs.) 

4. Documento Orientador para Implantação da 

Metodologia SESI Educa 

Ano – 2001 

(20 págs.) 

Quadro 1 – Documentos sobre o programa a serem utilizados na pesquisa. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Em primeiro momento, para construir as bases históricas de 

implantação do Programa SESI Educação do Trabalhador, debruçamo-nos 

sobre o documento “Estrutura e Funcionamento do Programa SESI 

Educação do Trabalhador” (2001), que constitui a gênese do Programa no 

Estado do Ceará. O documento traça em sua amplitude a cronologia de 

implantação do Programa e sua fundamentação legal. Em conexão com 

esses documentos foi possível e de forma pormenorizada tecer a construção 

do ideário empresarial para a formação dos trabalhadores da indústria.  

 

O segundo momento de análise, voltou-se às especificidades da 

metodologia SESI Educa. Neste, o documento “Orientador para a 

Implantação da Metodologia SESI Educa” foi à principal base de análise, 

pois de forma esclarecedora chegamos ao coração da pesquisa. Tentamos 

expor para o leitor como uma metodologia educativa pode ser usada como 

ferramenta de reprodução das relações no cenário do sistema capitalista.  

 
                                                           
7   Doravante usaremos a nomenclatura “Classe Trabalhadora da Indústria” para designar 

todos os trabalhadores das indústrias e fábricas, com especificidade ao público que 
teremos como objeto de pesquisa. 
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Nessa perspectiva, procuramos discutir o que Costa (2007) em sua 

tese de doutorado tenta mostrar que, “em termos gerais, a atividade 

educativa vem sendo reduzida ao binômio instruir-adaptar.” É relevante 

salientar que a metodologia foi “encomendada” com formato específico para 

atender a classe trabalhadora da indústria. 

 

A confluência desses documentos acabou possibilitando um resgate 

da história do Serviço Social da Indústria no Estado do Ceará, mapeando 

desde sua implantação até o desvendar ideológico que a instituição 

construiu no que se refere ao atendimento ao trabalhador da indústria no 

Estado.  

 

Ao longo do trabalho, será perceptível o uso sistemático das notas 

de rodapé. Essa opção tem como objetivo principal, propiciar ao leitor uma 

inter-relação com o objeto pesquisado, apresentando conceitos e questões 

referentes ao texto principal.  Achamos prudente algum assunto ser 

pertinente às notas de rodapé para não cairmos na possibilidade de fugir as 

discussões que o nosso objeto de pesquisa se propunha, ou de certa forma 

tornar o texto principal cansativo para o leitor. 

 

Para finalizarmos a exposição do nosso caminho metodológico, 

achamos conveniente ressaltar que os passos metodológicos configuram-se 

como um todo e não como partes desconectadas. O processo de análise 

documental e as observações participantes só terão peso se compreendidas 

em um movimento dialético, fazendo conexões e relações causais entre si, 

buscando, assim, atingir a totalidade do fenômeno. Por isso, no processo de 

análise dos dados, será perceptível esse movimento: a relação com os 

documentos e a observação da realidade prática centrada no âmbito da 

compreensão do processo de reestruturação capitalista e das questões de 

reprodução ideológica da classe trabalhadora da indústria no espaço do 

Programa Educação do Trabalhador do SESI.  

 

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos: 
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O Capítulo Primeiro: nesse capítulo, um ensaio introdutório, ao qual 

designamos “A Dialética do Movimento” busca-se, desde um plano mais 

geral desenvolver um melhor entendimento sobre a trajetória da pesquisa. 

Com esse foco, ensaiam-se uma caminhada pela história do objeto 

pesquisado, destacando-se, as primeiras aproximações com estudos sobre 

o interesse empresarial na educação da classe trabalhadora da indústria. 

Seguido desse momento, apresenta-se a metodologia da pesquisa em que 

mediante estudo de caso aprofunda-se a discussão sobre o Programa 

Educação do Trabalhador do Serviço Social da Indústria do Estado do 

Ceará, usando para isso os documentos produzidos pelo Programa. 

 

O Capítulo Segundo: com o título “A Crise do Capital e seus Efeitos 

nas Terras do Ceará”, esse capítulo resgata o histórico da crise do capital, 

suas consequências na forma de reestruturação produtiva e flexibilização do 

trabalho com início nos anos de 1960 e intensificada na década de 90 e 

seus efeitos nas terras cearenses. Registra-se aqui a opção por um objeto 

de estudo eminentemente local com um recorte histórico que se refere ao 

período de governo do empresário Tasso Ribeiro Jereissati, o qual nos 

interessa a consolidação de uma política neoliberal chamada de “O Governo 

das Mudanças” e a constituição da hegemonia burguesa empresarial no 

Ceará, fato que influencia de forma severa na formação dos trabalhadores 

da indústria e de certa forma a reprodução das relações capitalistas. 

 

O Capítulo Terceiro: é o território onde iniciamos a nossa 

aproximação com o nosso tema da pesquisa, com o título “A Constituição do 

Sistema S: antecedentes históricos” procuramos fazer um breve histórico da 

origem do Sistema S no Brasil com ênfase no período da “Era Vargas”, visto 

ser o momento do seu nascedouro. Com esse propósito passamos a discutir 

o papel do Estado varguista na construção dessa burguesia industrial e 

relação com a educação da classe trabalhadora. Após esse momento 

centramos no principal objetivo do capítulo que aborda a instituição do 

Serviço Social da Indústria no Ceará e seus vetores de negócio, saúde, 

educação e lazer e sua interpenetração na constituição da classe 
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trabalhadora da indústria. 

 

O Capítulo Quarto: é o espaço em que se desenvolve o tema central 

deste trabalho, analisando o Programa Educação do trabalhador do SESI. 

Com foco na teoria reprodutivista, especificamente nos conceitos de 

reprodução das relações de produção e aparelho ideológico escolar 

concebido por Althusser (1985), tentou-se mapear os sinais visíveis e 

invisíveis da proposta de educação do Programa. Assim, o capítulo 

contribuiu não apenas para evidenciar a formação escolar da classe 

trabalhadora da indústria no Ceará, mas para provar até que ponto o 

Programa tornou-se uma elemento ideológico escolar subsidiado pela 

empresa para reproduzir suas relações e nesse caminhar qual o lugar do 

sujeito trabalhador da indústria nessa proposta. 

 

Considerações e Desdobramento da Pesquisa: neste capítulo 

buscamos não adjetivar de considerações finais por dois motivos. Primeiro, 

porque partimos do pressuposto que uma pesquisa jamais fecha um ciclo 

sem denotar espaços e veredas para outras pesquisas paralelas. Segundo, 

porque esse trabalho faz parte da primeira fase da nossa pesquisa de 

Doutorado. Em vista disso, preferimos tecer algumas considerações até 

esse momento da pesquisa, buscando integrar os capítulos construídos e 

relacioná-los com a proposta inicial de análise do nosso objeto. Porém, faz-

se necessário expor o desdobramento da pesquisa e o provável caminho 

que ela tomou ao longo desse tempo de Mestrado e as possíveis 

possibilidades que serão trabalhadas na nossa tese.  
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2 A CRISE DO CAPITAL E SEUS EFEITOS NAS TERRAS DO 

CEARÁ 

 

 

O individualismo capitalista tinha de fracassar. 
Não é compatível com a organização superior de vida. O 
parasitismo conduz, inevitavelmente, a criação de uma 
classe que desfruta todos os gozos e de outras que 
consomem pouco e nada possuem. 

 
Neste sentido, a sociedade individualista – 

despótica, autoritária, em matéria de polícia e de justiça, 
- é quanto à economia anárquica. O regime da livre 
concorrência não significa outra coisa: inspirações e 
apetites particulares, produção que marcha para o trust, 
e, quando muito, para o cartel. 

 
O parasitismo faz-se apologista de tal anarquia, 

que lhe serve: e, no momento, alguns políticos, a soldo 
do capitalismo estrangeiro, querem implantar nos 
estados sul-americanos regime despótico, que lhes 
permita, como agentes parasitários, submeter os 
trabalhadores e os elementos técnicos ao tipo colonial de 
trabalho forçado. Donde dois brados que estalam em 
todo o continente: Socialismo! Libertação das Nações! 

 
Duas redenções a serem feitas: a dos proletários 

manuais e intelectuais, a dos trabalhadores de toda 
espécie; e a das nações a que os economistas chamam 
“nações proletárias” pelo ouro estrangeiro. 

 
Nada mais justificável, portanto, no momento, do 

que reexaminar, à luz dos nossos dias, as doutrinas 
sociais. Cumpre penetrá-las, discuti-las, e ver o que 
contém de verdadeiro e de falso. 

 
Pontes de Miranda.  

Anarquismo, Comunismo e Socialismo 1933 
 

 

Para se chegar ao tema central dessa Dissertação que se situa no 

campo da formação da classe trabalhadora da indústria no Ceará, serão 

importantes algumas reflexões mais gerais sobre a crise estrutural do 

Capitalismo a partir dos anos de 1970 e seus efeitos sociais. No primeiro 

momento, ensaia-se uma discussão sobre o cenário econômico mundial, 

levando em consideração o processo de reestruturação produtiva, 

mundialização do capital, acumulação flexível e flexibilização da força de 

trabalho. 
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No segundo momento, e de certa forma achamos o de maior 

importância, procuramos construir o caminho do processo de 

industrialização no Ceará, através do recorte histórico dos anos 80 até o 

final da década de 90, com enfoque principal no período político do governo 

de Tasso Jereissati. O olhar volta-se especificamente para a definição e 

consolidação da burguesia empresarial nas terras cearenses. 

 

Por fim, no terceiro e último momento será focalizado o discurso da 

qualificação e o novo perfil de trabalhador que se exige para as terras 

alencarinas. Nesse cenário, será levada em consideração a pesquisa de 

Frigotto (1999) sobre a Teoria do Capital Humano de Teodore Shultz que foi 

ponto balizador de investimento no processo formativo, Arrais Neto (2002) 

que discute o sentido atual da qualificação, Antunes (2005; 2006) com as 

metamorfoses do mundo trabalho dentre outras pesquisas que achamos 

conveniente como base de sustentação da discussão. 

 

2.1 O cenário econômico, reestruturação produtiva e acumulação 

flexível: da esfera mundial a intervenção nacional e os efeitos locais 

 

Em meados da década de 70, com continuidade na década de 80, o 

modelo de sociedade embasado no American way of life8 começa a 

desmoronar, e os principais responsáveis são: a saturação do mercado 

interno (superacumulação) que diz respeito ao fato de uma grande 

acumulação de produtos sem ter mercado para seu escoamento, a queda da 

demanda, ou seja, como os produtos se acumulavam nas fábricas não 

existiam solicitações de compra, que nesse caminho ocorria à baixa 

produtividade e lucratividade para o sistema capitalista, e, por fim, o 

                                                           
8  Nos Estados Unidos, os felizes anos 20 (1924-1929) foram marcados pela prosperidade 

econômica. A melhora do nível de vida foi alcançada graças à espetacular evolução da 
técnica, à organização do trabalho, ao desenvolvimento das indústrias químicas, 
mecânica e elétrica, à concentração de empresas, ao consumismo acelerado e ao 
crescimento industrial norte-americano, estimulado pelo forte protecionismo. O american 
way of life (ou “estilo de vida americano”) foi desenvolvido na década de 20, amparado 
pelo bem-estar econômico que desfrutavam os Estados Unidos. O sinal mais significativo 
deste way of life é o consumismo, materializado na compra exagerada de 
eletrodomésticos e veículos (BRAGA NETO, 2002). 
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problema fiscal da economia americana e aceleração da inflação (HARVEY, 

2001). 

 

No âmbito das indústrias, os modelos taylorista9 e fordista10 que por 

muito tempo foram às bases da acumulação capitalista e os princípios da 

administração econômica entram em uma crise estrutural provocando assim 

mudanças sociais, políticas e econômicas. No entender de Harvey (2001), 

esse período de crise se autodenominou Fordista-Keynesiana. Fordista, 

porque a forma como o trabalhador repetia seus atos e se relacionava com 

o maquinário e consequentemente a estrutura do mercado, já não supria a 

exigente demanda do sistema. Keynesiana porque a estrutura montada para 

a intervenção do Estado na economia, com uma política de rendas com 

ganho de produtividade, um plano de previdência social e toda uma 

estrutura de políticas sociais já não continha o modelo social estruturado na 

concentração de renda e exclusão social (FRIGOTTO, 1999). 

 

Segundo Coriat (apud GOUNET 1999, p. 61), a estrutura de consumo 

tornou-se mais complexa com o passar dos anos, de forma que: 

 

[...] à medida que os fornecedores reais ou potenciais se 
multiplicam e as condições da concorrência tornam-se mais 
complexas, o crescimento mundial torna-se mais lento e instável. 
Os bens destinados à exportação ocupam uma fatia cada vez maior 
de atividade própria de todos os grandes produtores industriais. 
Resulta daí que a estratégia de crescimento das empresas via 
corte de custos, por meio de redimensionamento e da busca 
sistemática da economia de escala, alcança um verdadeiro limite. 

                                                           
9  O modelo taylorista é uma estratégia patronal de gestão/organização do processo de 

trabalho e, juntamente com o fordismo integra a organização científica do trabalho. 
“Conjugado à utilização intensiva da maquinaria, sua ênfase é no controle e na disciplina 
fabris, com vistas à eliminação da autonomia dos produtores diretos e do tempo ocioso 
como forma de se assegurarem aumentos na produtividade do trabalho” (CATTANI, 1997 
apud PORTELA, 2005, p. 40). 

10  “O termo fordismo, tornou-se a maneira usual de se definirem as características daquilo 
que muitos consideraram constituir-se um modelo/tipo de produção, baseado em 
inovações técnicas e organizacionais que se articulam tendo em vista a produção e o 
consumo em massa. Nesse sentido, referindo-se ao processo de trabalho propriamente 
dito, o fordismo caracterizar-se-ia como prática de gestão na qual se observa a radical 
separação entre concepção e execução [...]”. O processo de produção fordista 
fundamenta-se na linha de montagem acoplada à esteira rolante, que evita o 
deslocamento dos trabalhadores e mantém o fluxo contínuo e progressivo das peças e 
partes, permitindo a redução dos tempos mortos, e, portanto, da porosidade. 
(LARANJEIRA, 1997 apud PORTELA, 2005, p. 37). 
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Atender a um mercado ou conquistar outro novo exige a partir daí 
que se conciliem custos menores com uma política de produtos – 
que permita, por adaptação ou por antecipação, a atração de 
círculos de consumidores já então delimitados e com demandas 
determinadas. Ocorre que, no decurso da idade de ouro do 
fordismo e do constante crescimento do poder de compra, o 
salariado estendeu-se e complexificou-se, acarretando uma 
multiplicação das categorias e segmentos do mercado de trabalho, 
conformando dessa maneira uma demanda muito mais diversificada 
que a do passado. 

 

Ancorada a essa situação, as políticas keynesianas, que afirmavam 

o Estado como agente indispensável de controle da economia com o 

objetivo de conduzir aos sistemas de pleno emprego para a população das 

camadas mais pobres, também já não se configuravam como saída para 

crise, muito pelo contrário, apresentavam-se cada vez mais explicita a sua 

incapacidade em conter as contradições oriundas do sistema capitalista. 

Esse fato é presenciado nos períodos entre 1968-1972, que de acordo com 

Gounet (1999) já estavam presentes nos movimentos sociais que 

reclamavam outra qualidade de vida, a ascensão das organizações 

ecológicas e as lutas operárias que se intensificaram nos anos de 1970.  

 

Para Gounet (1999, p. 15), outro fator que acelerou de forma trágica 

à crise capitalista mundial foi quando, na década de 70, a indústria 

automobilística sofreu um abalo considerável com a crise do petróleo. 

“Desde 1973, o preço do barril de petróleo bruto quadruplicou; de 2,9 

passou a 11,7 dólares”, essa alteração proporcionou um acúmulo 

inflacionário nos produtos derivados, fazendo com que os Estados e países 

industrializados aumentassem os impostos sobre tais produtos.  

 

Diante da instabilidade da crise estrutural e a saturação do mercado, 

apresenta-se um novo modelo capitalista de produção o “Toyotismo11” ou 

“Ohnismo”, como alguns autores preferem chamar. Para Gounet (1999), a 

                                                           
11  A nova organização de trabalho foi implantada progressivamente, nas duas décadas de 

50 a 70, na Toyota. Tem uma dupla origem, primeiramente, as empresas japonesas 
precisavam ser tão competitivas quantos as americanas. A segunda origem é a 
necessidade de aplicar o Fordismo no Japão, mas conforme as condições próprias do 
arquipélago, Kiichiro Toyoda, vice-presidente da Toyota considerado o pai do toyotismo, 
lança mão do potencial de pesquisa e criatividade para conceber um método produtivo 
adaptado a situação (GOUNET 1999, p. 25) 
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gênese do sistema Toyota de produção aparece já na década de 40, com o 

final da Segunda Guerra Mundial e o Japão derrotado pelos aliados. Porém, 

somente com a crise do petróleo de 1973, a qual já destacamos, é que o 

sistema Toyota de produção aparece no cenário japonês. Sua implantação 

progressiva se dá pela necessidade de competitividade com relação às 

empresas americanas.  

 

Para Ohon (1997, p. 23)12, à medida que o crescimento estagnou 

“tornou-se bastante obvio que uma empresa não poderia ser lucrativa 

usando o sistema convencional de produção em massa americano”, pois o 

fordismo/taylorismo já não apresentava resposta suficiente à necessidade 

de lucratividade das empresas. Porém o que propunha Ohon era um sistema 

diferenciado na forma como se organiza a gestão de produção e de 

trabalho. 

 

Amparado nesses parâmetros, Gounet (1999, p. 29) explica que o 

toyotismo configura-se em um sistema 

 

[...] de organização da produção baseado em uma resposta 
imediata às variações da demanda e que exige, portanto, uma 
organização flexível do trabalho (inclusive dos trabalhadores) e 
integrada. Freqüentemente também se caracteriza pelos cinco 
zeros: zero atraso (a demanda puxa a produção, o fluxo comanda o 
crescimento), zero estoques (só são permitidos as reservas de 
base), zero defeitos (cada posto de trabalho controla a qualidade 
do trabalho do posto de trabalho precedente), zero panes (as 
máquinas nunca são usadas com capacidades plenas e são 
escolhidas não em função de seu avanço técnico, mas da sua 
função na cadeia), zero papéis (o Kanban reduz bastante as 
ordens administrativas e a papelada em geral).  

 

 

                                                           
12  Para Taiichi Ohno a meta era alcançar os norte-americanos em três anos. Ohno 

deparou-se com uma situação deveras complexa – o argumento de que eram preciso 9 
trabalhadores japoneses para realizar o trabalho o trabalho de um único operário 
americano. Essa história teve sua origem quando ele, em 1937, trabalhava na unidade 
de tecelagem da Toyota Spiniing e Weaving e ouviu que um trabalhador alemão podia 
produzir três vezes mais que um trabalhador japonês. Ora, o cálculo tornou-se bastante 
simples: se a razão entre alemães e americanos era de 1/3, logo de americanos para 
japoneses seria de 1/9. Todavia, Ohno duvidava que esta razão dava-se em termos de 
esforço físico, donde surgiu a hipótese que o problema era o desperdício. Por certo os 
japoneses estavam desperdiçando alguma coisa, esta foi a idéia que marcou o início do 
atual Sistema Toyota de Produção (CAVALCANTE 2006) 
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Como se percebe, o sistema monitora todo o processo de produção, 

apresentando assim de forma teórica e prática a resolução das fragilidades 

apresentadas ao longo da história pelo sistema fordista. Nesse processo, a 

relação operário e máquina também sofrem rupturas, ou seja, não cabe 

mais um trabalhador parcelarizado, rígido, repetidor de ações mecânicas e 

padronizadas. Sua relação com o instrumento de produção (a máquina) 

passa a ser de “equipe e sistema”, dessa forma, o operário é levado 

obrigatoriamente à polivalência.  

 

Para uma compreensão a respeito da diferença entre o antigo 

sistema Fordismo/Taylorismo e o sistema Toyota de produção, Gounet 

(1999) chama atenção para as seguintes questões que diferenciam: a) a 

produção no sistema Toyota é basicamente puxada pela demanda, ou seja, 

não mais a meta se restringe a produzir em larga escala, agora a saída é 

produzir em pequenas quantidades e repor os estoques conforme a 

mercadoria vai sendo absorvida pelo consumidor; b) a relação de trabalho 

entra em um processo de flexibilização, pois à medida que não se produz 

em larga escala a contratação de operários passa a ser moldável de acordo 

com as necessidades do mercado. 

 

No que se refere à estrutura, o toyotismo trabalha com os princípios 

do kanban e Just-in-time. Para Coriat (apud GOUNET, 1999, p. 27), o 

primeiro resumiu-se em um processo de organização da produção onde se 

instala uma espécie de placa indicando muitas situações, porém a principal 

é a ligação à peça ou o elemento ao qual está conectada, dessa forma, 

quando a “equipe precisa de um painel para o carro que está montando, 

pega um painel na reserva.” O segundo é um sistema de administração da 

produção, o produto ou matéria prima chega ao local de utilização somente 

no momento exato em que for necessário. Os produtos somente são 

fabricados ou entregues a tempo de serem vendidos ou montados, nesse 

sistema não existe o estoque de produtos. 
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No entender de Harvey (2001), a novidade desse novo regime de 

acumulação está na flexibilidade que se dá ao processo de trabalho, com o 

intuito de alcançar os objetivos de ampliação da produtividade, melhoria da 

qualidade do produto e variedade da produção. Na realidade, encontram-se 

nesses objetivos as condições viabilizadoras da superação dos modelos de 

organização rígidos pelos flexibilizados.13 

 

Porém, a etapa mais importante de transformação do sistema 

capitalista no decorrer da crise estrutural desencadeada em meados da 

década de 70, foi à redefinição dos conceitos a respeito da classe 

trabalhadora, ou seja, no toyotismo o trabalhador passa a ser o ponto 

principal de investimento no processo de acumulação capitalista, pois a 

intensificação do trabalho faz com que a mão-de-obra empregada seja mais 

intensa que antes, em complemento, a flexibilização da produção exige 

flexibilidade de trabalho e de trabalhadores.  Arruda (1995, p. 110-111), em 

pesquisa sobre o trabalho flexibilizado e a nova postura da classe 

trabalhadora, explica que nesse momento exige-se não só o esforço físico, 

mas também o dispêndio do esforço mental, pois, 

 

nesse sistema, o trabalhador participa de discussões que objetivam 
a definição de estratégias para reduzir a margem de erros na 
produção. Para atingir esse objetivo, as unidades produtivas estão 
adotando métodos e técnicas de produção que flexibilizam o 
sistema produtivo, bem como células de produção, minifábricas e 
grupos semi-autônomos, em que se sobressai à existência de um 
trabalho mais criativo, e que, por esse mesmo motivo, demanda um 
trabalhador polivalente. [...] noutros termos, a produção industrial 
impõe agora ao trabalhador o exercício de duas, três ou mais 
ocupações, além de atividades de manutenção de máquinas, 
limpeza, controle de qualidade e embalagem.  

                                                           
13  Para Coriat (1988, p. 18), ao analisar as novas formas e conceitos de organização de 

produção, define em detalhes o que contempla uma linha de produção flexível: a) 
Flexibilidade do mix de produtos – refere-se à possibilidade de fabricar 
simultaneamente um conjunto de produtos com características de base comum; b) 
flexibilidade de peças – diz respeito à possibilidade de acrescentar ou suprimir uma 
peça em processo; c) flexibilidade de mudança de projeto - capacidade de modificar 
rapidamente o processo para mudar as características a serem dadas a uma peça; d) 
flexibilidade de volume – capacidade do sistema de adaptar-se as flutuações de 
volume da produção de uma peça, modificando os ritmos e os tempos de transição e de 
ocupação das ferramentas; e) flexibilidade de rotação – dada uma situação com 
máquina bloqueada, em parte ou saturada, o sistema automaticamente tem a 
capacidade de redirecionar uma peça para uma máquina e um espaço de trabalho livres 
e prontos para ser acionados.  
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Ancorada a essa situação e preenchendo a necessidade de 

investimento no processo de formação da classe trabalhadora, os anos de 

1950 e 1970 respondem pelo surgimento no âmbito da economia da Teoria 

do Capital Humano14 que reforça o investimento no treinamento e educação 

dos trabalhadores. Esse fato foi preponderante nas transformações do 

pensamento empresarial no que se refere ao investimento na qualificação 

da força de trabalho 

 

Segundo Frigotto (1999), a idéia de “Capital Humano” surge até bem 

antes da década de 50, mas se desenvolve de forma sistemática no início 

dos anos de 60. Elaborada na Escola Econômica de Chicago por Theodoro 

Schultz (Premio Nobel de Economia em 1979) e Gary Becker, a teoria 

concentra-se no seguinte conceito: 

 

O conceito de capital humano – busca traduzir o montante de 

investimento que uma nação faz ou os indivíduos fazem, na expectativa de 

retornos adicionais futuros. Do ponto de vista macroeconômico, o 

investimento no “fator humano” passa a significar um dos determinantes 

básicos para aumento da produtividade e elemento de superação do atraso 

econômico. Do ponto de vista microeconômico, constitui-se no fator 

explicativo das diferenças individuais de produtividade e de renda e, 

conseqüentemente, de mobilidade social. (FRIGOTTO, 1999, p. 41). 

 

 

                                                           
14  A construção sistemática desta “teoria” deu-se no grupo de estudos do desenvolvimento 

coordenados por Theodoro Schultz nos EUA, na década de 50. O enigma para a equipe 
de Schultz era descobrir o “germe”, a “bactéria”, o fator que pudesse explicar, para além 
dos usuais fatores A (nível de tecnologia), K (insumos de capital) e L (insumos de mão 
de obra), dentro da fórmula geral neoclássica de Cobb Douglas, as variações do 
desenvolvimento e subdesenvolvimento entre os países. Schultz notabiliza-se com a 
“descoberta” do fator H, a partir da qual elabora um livro sintetizando a “teoria” do 
capital humano, que lhe valeu o Prêmio Nobel de Economia em 1968. No Brasil, esta 
teoria é rapidamente alçada ao plano das teorias do desenvolvimento e da equalização 
social no contexto do milagre econômico. [...] A disseminação da “teoria” do capital 
humano, como panacéia da solução das desigualdades entre países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos e entre indivíduos, foi rápida nos países latino-americanos e de 
Terceiro Mundo, mediante os organismos internacionais (BID, BIRD, OIT, UNESCO, FMI, 
USAID, UNICEF) e regionais (CEPAL, CINTERFOR), que representam dominantemente 
a visão e os interesses do capitalismo integrado ao grande capital (FRIGOTTO, 1999, p. 
41).  
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Sob o ponto de vista de Schultz (1973), o que explica a dinâmica das 

relações econômicas é o capital humano, nesse sentido, o conhecimento 

passa a ser fator de produção, um bem agregado ao trabalhador. Nesse 

campo ideológico investir na formação do trabalhador da indústria passa a 

ser ponto primordial para elevação da lucratividade capitalista. O autor 

chama atenção para o efeito que a teoria causou para os trabalhadores, 

salientando que  

 

[...] os trabalhadores transformaram-se em capitalistas, não pela 
difusão da propriedade das ações da empresa [...], mas pela 
aquisição de conhecimentos e de capacidades que possuem valor 
econômico. (SCHULTZ, 1973, p. 35). 

 

Esse fato impulsionou a necessidade em maior rapidez de cursos 

para formação da classe trabalhadora. 

 

A partir da Teoria do Capital Humano, o mundo produtivo imprime 

uma velocidade no que diz respeito ao processo de qualificação dos 

trabalhadores. A acumulação de capital passa a interagir com novas 

ferramentas de disputa, no caso a educação. O investimento nessa área 

traria em longo prazo um fortalecimento da economia, atingindo níveis 

mínimos de desemprego e um aumento da produtividade (FRIGOTTO 1999).    

 

Por conta do severo investimento na classe trabalhadora, o novo 

sistema exige ainda mais dessa classe. O que era uma situação apenas de 

concepção de um trabalhador objeto passa a ser um trabalhador sujeito, 

usando para isso a valorização da subjetividade. Funções como: 

inteligência, flexibilidade de adaptação, relacionamento, motivação, pró-

atividade são agora ferramentas rebuscadas que o capital se apropria.  

 

Esse tipo de situação esgarça cada vez mais a classe. Tal modelo 

apresenta uma flexibilização nas relações de trabalho e desestruturação dos 

direitos trabalhistas conquistados em um século de luta histórica. Esse 

desmonte da organização dos trabalhadores, não se dá simplesmente na 

dimensão objetiva, mas também no campo subjetivo. Desta forma, segundo 
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Antunes (2003, p.52):  

 

A qualificação e a competência exigidas pelo capital muitas vezes 
objetivam de fato a confiabilidade que as empresas pretendem 
obter dos trabalhadores, que devem entregar sua subjetividade à 
disposição do capitalismo. 

 

No cenário brasileiro a chegada do Sistema Toyota de Produção 

acarreta especificidades muito particulares, em nossa análise e dessa forma 

corroboramos com a discussão de Alves (2005), que a implantação desse 

novo modelo não foi executada em sua inteireza. A hipótese lançada pelo 

autor é que no Brasil, o toyotismo teve em seu desdobramento, uma 

complexidade particular, visto ser um país da periferia capitalista e o 

desenvolvimento do processo de industrialização ter ocorrido de forma 

tardia, fatores esses que contribuíram para uma não implantação do sistema 

em sua forma completa. 

 

Um exemplo dessa situação está exatamente em cidades 

nordestinas, onde convive ainda com elevado índice de pobreza e 

desigualdade social causando assim uma lentidão no processo econômico. 

O que mais chama atenção, é que mesmo nessas regiões do Nordeste o 

processo de industrialização ocorreu de forma desigual. Lima (2006) em 

pesquisa sobre o processo de industrialização no Ceará chama atenção 

para essa desigualdade que está inserida no próprio Estado. De acordo com 

o autor as terras cearenses compõem-se por duas realidades distintas. Uma 

que têm um nível de crescimento e desenvolvimento econômico pujante 

para a realidade local  

 

uma a indústria de transformação de couro calçadista e alimentos; 
trata-se das regiões de sobral e seu entorno (direção do nosso 
estado) e o complexo urbano CRAJUBAR – Crato, Juazeiro e 
Barbalha (região sul do Ceará). As outras regiões, ainda de forma 
hibrida abrigam um sistema de produção artesanal feito por 
pequenas cooperativas subjugadas a empresas maiores (LIMA, 
2006, p. 04). 

 

A tese discutida por Alves (2005) é legítima à medida que se 

concretiza uma análise das empresas implantadas no interior nordestino 
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depois da década de 70. O autor declara que o que ocorreu no Brasil foi 

uma forma de “toyotismo restrito”15 e não o processo em sua completude. 

Segundo os autores Gitahy e Rabelo (apud ALVES, 2005, p. 121) em 

análise sobre as mudanças ocorridas, fica claro que as alterações foram 

voltadas exclusivamente aos “padrões tecnológicos e padrões de gestão da 

força de trabalho”, entendendo que: 

 

Quanto ao padrão tecnológico, observa-se a introdução de 
inovações de produto e de processo (utilização do sistema 
CAD/CAM/CAE, MFCNC16, robôs, introdução do Just-in-time, 
celularização da produção, tecnologia de grupo, sistema de 
qualidade total) relacionadas com o processo de difusão da 
microeletrônica, [...]. Já a mudança do padrão de gestão é a que se 
dá de forma mais lenta, por meio da introdução de métodos 
gerenciais mais participativos, revisão das estruturas de cargos e 
salários, políticas de estabilização da mão-de-obra, 
“democratização”, valorização dos setores de recursos humanos. 
(GITAHY; RABELO, apud ALVES, 2005, p. 121).  

 

O fato é que o cenário industrial brasileiro vive uma “expressão 

fenomênica” desse universo da reestruturação produtiva. A passagem do 

sistema fordista/taylorista para o toyotista ainda não foi contemplada em 

nível mundial por todo o sistema capitalista, ainda vivemos com um sistema 

hibrido para alguns países que usa em sua maioria pontos do antigo sistema 

fordista e articulação de um novo, o toyotismo.  

 

Em contra ponto a essa situação, Soares (2002, p. 37) em pesquisa 

sobre o ajuste neoliberal no Brasil, explica que em uma perspectiva 

histórico-crítica essas “expressões fenomênicas” da realidade parecem 
                                                           
15  Achamos prudente usar a nomenclatura cunhada por Alves “Toyotismo Restrito”, pois é 

a que mais se adéqua ao processo de industrialização que vive as empresas no Estado 
do Ceará. Segundo o autor é a partir da crise da dívida externa, em 1981, que contribuiu 
para os primeiros surtos de reestruturação produtiva no Brasil. [...] Sob inspiração do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), adotou-se uma política recessiva, que contraiu de 
modo brutal, o mercado interno (as importações de bens e serviços) e incentivou as 
exportações para o mercado internacional. Esse fato traz a necessidade de elevação da 
produtividade por meio da reorganização da produção. Nesse momento a indústria 
brasileira absorve algumas técnicas de gestão da produção como os CCQs (círculos de 
controle da qualidade), Just-in-time e Kamban. Essa mescla de novos paradigmas 
industriais, ou seja, novas estratégias de qualidade e produtividade adaptando-se as 
particularidades da exploração capitalista no mercado brasileiro é a lógica dos anos de 
1980 e tem como nomenclatura “toyotismo restrito” (ALVES 2005).  

16  Sistemas CAD/CAM/CAE: sistema de robôs construídos para a linha de montagem com 
base no uso de controladores lógicos programáveis. MFCNC: máquinas-ferramentas a 
comando numérico (ALVES 2005). 
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indicar que as condições para um processo de estabilização e retomado do 

crescimento são múltiplas e complexas, pois “o Brasil, no início dos anos 

80, já havia se tornado o caso mais avançado de industrialização da 

América Latina.” O autor explica que essa condição foi dada tanto pelo 

padrão da indústria brasileira, como pelo grau de articulação interestadual e 

pela sua inserção internacional. Parece-nos que o Brasil é um país no 

mínimo contraditório em sua gênese, ao mesmo tempo em que convive com 

regiões de extrema pobreza convive com regiões com um alto nível de 

industrialização. 

 

Na sombra dessas transformações, a indústria automobilística17 no 

Brasil foi a que mais sofreu com o processo de transformação produtiva. 

Todavia, Camargo (2006) em pesquisa sobre as mudanças dessa 

organização dos anos de 1990 até 2000 aponta que o processo de 

reestruturação dessas indústrias foi resultante não só apenas da influência 

das mudanças estruturais da indústria mundial, mas também de um conjunto 

de fatores como a abertura da economia brasileira, as políticas públicas 

específicas para o setor, a integração com o Mercosul, o desenvolvimento 

tecnológico dos produtos e dos processos de produção e os novos 

investimentos.   

 

Porém, a causa basilar foi oriunda das mudanças de uma política 

econômica no cenário nacional puxada exclusivamente por um programa 

recessivo implementado a partir da entrada de Fernando Collor de Melo 

(1990-1992), primeiro presidente eleito diretamente, após o golpe militar de 

                                                           
17  A indústria automobilística instalou-se no Brasil, de maneira definitiva, na segunda 

metade da década de 50 e viveu contínuo crescimento até o ano de 1980 (com exceção 
do ano de 1977). Durante esse período, houve dois ciclos de crescimento com 
características distintas: o primeiro de 1957 a 1967, e o segundo de 1968 a 1980. Os 
dois ciclos apresentaram uma fase inicial de rápida expansão seguida por uma fase de 
expansão mais lenta. Nos anos noventa iniciada com a abertura comercial e tendo a 
partir de 1993 uma forte retomada do crescimento da produção de veículos, foi marcada 
por um vigoroso ciclo de investimentos. No período de 1991 a 2001, os investimentos 
das montadoras totalizaram 17,5 bilhões de dólares, período em que as empresas de 
autopeças investiram 11,9 bilhões de dólares (Anuário Estatístico/Anfavea, 2004). Esses 
investimentos tiveram como objetivo, numa fase inicial, a atualização tecnológica de 
plantas existentes e, no momento seguinte, a ampliação da capacidade produtiva 
(CAMARGO, 2006, p. 119) 
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1964, respondendo de forma efetiva a uma política neoliberal18 (CAMPOS, 

1997).  

 

Em seus dois anos de mandato é implementado em um cenário de 

restrição de gastos públicos, privatizações, abertura do mercado interno a 

produtos importados que já eram produzidos no país (que iam de sabonete 

a carro de luxo), congelamento de salários, aumento das taxas de juros, 

além da apropriação pelo Governo do dinheiro de pessoas físicas e 

jurídicas, em suas contas bancárias, e cortes nos gastos públicos, formaram 

a “essência do Plano Brasil Novo” (CAMPOS, 1997, p. 315). 

 

No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), 

intensificou-se a política neoliberal principalmente no tocante aos cortes de 

gastos públicos e privatizações de órgãos governamentais. Esses fatores 

incidem de forma severa na classe trabalhadora brasileira. “O crescimento 

do desemprego industrial, a precariedade de emprego e salário” são na 

verdade o novo cenário econômico nacional e local. 

 

Nesse âmbito, o processo de globalização surge como retomada da 

acumulação capitalista nos países desenvolvidos. Essa nova fase intitulada 

por Chesnais (1996) como “mundialização do capital” vai dos meados dos 

anos de 1980 aos anos de 1990, apresenta uma forma linguística mais 

abrangente que procura traduzir o termo inglês “globalização”, passando a 

denominar toda a relação do sistema produtivo.   

                                                           
18 O que pode-se denominar de “política neoliberal” é um processo  complexo de medidas 
de reforma da economia e do Estado capitalista no Brasil, capazes de propiciar uma 
transição à nova hegemonia do capitalismo monopolista no país, um novo padrão de 
desenvolvimento capitalista no Brasil, vinculado a um modo de inserção dependente da 
economia brasileira em relação a “mundialização do capital”. [...] As principais 
características da política neoliberal no Brasil, cujo estabelecimento é perseguido desde o 
governo Collor, são a liberalização comercial e o novo impulso no processo de privatização, 
reestruturação das políticas sociais, desregulamentação e flexibilização das relações 
trabalhistas, austeridade no gasto público e etc. São medidas capazes de reconstituir o 
Estado capitalista a serviço da nova lógica do capitalismo mundial. O que quer dizer que o 
neoliberalismo, considerado como ideologia política da burguesia monopolista na época da 
mundialização do capital, não implica “negar” a centralidade do papel do Estado na 
economia capitalista, mas reconstituí-lo segundo a lógica das corporações transnacionais. 
Ou seja, o “Estado mínimo” para os neoliberais é, na verdade, o “Estado máximo” para o 
capital (ALVES, 2005, p. 114). 
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Para o autor, o processo de “mundialização do capital” é explicado 

como “a capacidade estratégica de todo grupo oligopolista, voltado para a 

produção manufatureira ou para as principais atividades de serviços, de 

adotar, por conta própria, um enfoque de condutas “globais” (CHESNAIS, 

1996, p. 17). 

  

O autor vai mais além, aonde explicita que o sistema de acumulação 

capitalista sofre uma mudança em sua gênese tornando-se o “novo 

capitalismo” no final do século XX, visto que: 

 

O estilo de acumulação é dado pelas novas formas de 
centralização de gigantescos capitais financeiros (os fundos 
mútuos e fundos de pensão, cuja função é frutificar principalmente 
no interior da esfera financeira. Seu veículo são os títulos 
(securities) e sua obsessão, a rentabilidade aliada à “liquidez”, da 
qual Keynes denunciaria o caráter “anti-social”, isto é, antitético ao 
investimento de longo prazo. Não é mais um Henry Ford ou um 
Carnegie, e sim o administrador praticamente anônimo (e que faz 
questão de permanecer anônimo) de um fundo de pensão com 
ativos financeiros de várias dezenas de bilhões de dólares [...]. 
(CHESNAIS, 1996, p. 17). 

 

Essa situação agrava a exploração nos países periféricos que 

respondem pela servidão de uma mão-de-obra barata e desqualificada, 

assim “o número de excluídos só faz aumentar, e a ameaça de exclusão já é 

partilhada por todos. Quer seja referente a si, aos familiares, aos amigos ou 

aos filhos” (DEJOURS, 2001, p. 19). Esse fato ocorre porque nesta fase de 

mundialização do capital há uma intensa reestruturação industrial e 

mudanças organizacionais das empresas, onde ocorre uma segmentação da 

cadeia produtiva e deslocalização de atividades para outras empresas, 

locais, regionais ou mesmo países com significativa mudança no mundo do 

trabalho.  

 

A exemplo disso, em matéria da Revista Carta Capital, de 25 de 

março de 2009, os dados levantados pelo The Economist revelam que: 

 

[...] o índice de desemprego nos Estados Unidos subiu para 8,1% 
em fevereiro, o maior em um quarto de século. Para os que 
acabaram de perder o emprego, as chances de encontrar outro 
rapidamente são as piores desde que a série histórica foi iniciada, 
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há 50 anos. Na China, 20 milhões de trabalhadores migrantes 
foram demitidos. A indústria têxtil do Camboja, sua principal fonte 
de exportações, cortou um em cada dez trabalhadores. O estouro 
da bolha de construção na Espanha fez o índice de 
desempregados aumentar dois terços em um ano, chegando a 
14,8% em janeiro. E no Japão, onde o desemprego oficial era 
praticamente desconhecido, dezenas de milhares de trabalhadores 
com contratos temporários perderam não apenas o emprego, mas 
também a moradia oferecida pelos empregadores (CARTA 
CAPITAL, 2009, p. 34). 

 

O que em algum tempo ocorria em países periféricos, hoje de forma 

agravante ocorre em todo o sistema planetário. Essa situação é de forma 

concreta conceituada por Mészáros (1989) quando especifica que a crise 

atual do sistema capitalista é sistêmica e global. Segundo o autor 

manifesta-se em três pontos: o primeiro na alta destruição da força de 

trabalho humana em escala global, de tal modo que o trabalho precário e 

informal tornou-se enorme; o segundo, e esse sistêmico e global, pois 

atinge um nível de destruição ambiental que nos coloca no horizonte de 

possibilidade do fim da vida humana; e por fim, o autor ressalta que desde a 

década de 1970 vivemos em uma crise depressiva e não voltaremos mais 

para a fase de expansão, nem para as fases cíclicas, mas ao contrário, 

viveremos um longo ciclo recessivo.  

 

A nosso ver, o mais severo resultado dessa crise é a destruição da 

força de trabalho humana. Em primeiro momento, o trabalhador vira uma 

mercadoria negociável, sua existência no mercado capitalista depende do 

que ele oferece como diferencial da sua força de trabalho. Nesse meio 

tempo, acorre o que Sennett (2005) chamou de a “Corrosão do Caráter” uma 

consequência pessoal da intervenção capitalista. Para o autor, a severidade 

com que o sistema capitalista se impõe a humanidade corroeu os valores, 

os ideais e os laços sociais. Esse processo está presente não só no mundo 

do trabalho, mas de forma invisível perpassa por todo o âmbito das relações 

sociais. 

 

De certa forma, não é tema desse trabalho, aprofunda-se a questão 

econômica mundial, apesar de compreendermos que a história não é 

desconectada, os fatos tem relações, mesmo que não esteja no âmbito da 
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transparência, porém há densos trabalhos sobre o assunto.19 O foco 

localiza-se em como essa situação atingiu a classe trabalhadora, 

principalmente o contingente de trabalhadores das indústrias brasileiras, 

especificamente as do Estado do Ceará e o novo perfil de trabalhador que 

foi constituindo-se a partir da década de 90, como resultado de uma severa 

política neoliberal no Estado. Nesse sentido, para uma análise mais 

apurada, retornaremos o histórico do governo Fernando Henrique Cardoso e 

sua política de adequação dos setores da sociedade brasileira aos padrões 

internacionais, tentando fazer uma correlação com a política tassista 

implementada com o governo de Tasso Jereissati no Ceará. 

 

2.2 “O Governo das Mudanças”: a consolidação da política neoliberal 

nas terras alencarinas  

 

O período de oito anos que corresponde ao governo de Fernando 

Henrique Cardoso foi marcado pela direção neoliberal no setor. Todavia, 

segundo Fernandes (2005), apenas falar de privatizações e cortes de gastos 

públicos não conceitua um governo neoliberal, nesse caminho há outras 

atitudes e medidas que permitem enquadrá-Io nessa caracterização.  

 

Fernandes (2005) chama atenção para situações como: a) A taxa de 

juros mantida excessivamente alta, ao lado da abertura ao capital financeiro 

internacional, e uma forma de atrair para cá o chamado capital volátil, em 

boa parte especulativa; b) A questão das reformas propostas por FHC, 

como as da Previdência, Administrativa e da área econômica intentam abrir 

espaço para o setor privado, diminuindo o papel do Estado; c) A falta de 

medidas protecionistas, levando setores inteiros da economia brasileira, 

principalmente o pólo calçadista, têxtil e de autopeças, e, com eles, vão-se 

os empregos, enquanto os “consumidores” podem comprar tênis americanos 

da Nike fabricados na China, na Coréia, na Indonésia, na Tailândia, onde 

adolescentes e mulheres trabalham 15, 16 horas por dia em troca de um 

                                                           
19  Camargo (2006), Raulino (2008), Silva (2008), dentre outros. 
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salário diário de US$ 1,80. 

 

O Plano Neoliberal para o Brasil teve seu ápice nos anos de governo 

de Fernando Henrique Cardoso. A proposta era que os Estados brasileiros 

acompanhassem essa vertente, impulsionando a economia regional, 

estabelecendo novas situações para a acumulação capitalista em sintonia 

com a “mundialização do capital”. O Estado do Ceará acompanhou essa 

vertente introduzida pelo governo Federal mais duramente na década de 90, 

como podemos observar a seguir.  

 

Nos finais dos anos de 1980 e início de 1990, chega ao poder o empresário 

Tasso Ribeiro Jereissati. Representante da elite empresarial e responsável 

pelo grupo “The Coca-Cola Export Corporation”, além de possuir parte do 

Sistema Verdes Mares de Comunicação, composto por jornais, canais de 

rádio, além de ser, em nível do Estado, o conglomerado que na televisão 

repassa o sinal da Rede Globo, Tasso governou o Ceará em três mandatos 

específicos, o primeiro dos anos de 1987-1990, o segundo de 1995-1998 e o 

terceiro de 1999-2002. 

  

No campo político, a bandeira levantada para o governo tinha como 

slogan “O governo das mudanças”20, que, basicamente, revelava como 

intenção, estabelecer através de uma reforma político-administrativa do 

Estado nova condições para se criar um nível de desenvolvimento local, 

onde o Ceará se modernizasse e tornasse competitivo no mercado mundial.   

                                                           
20  O documento “Ceará, Plano das Mudanças”, tem como metas governamentais as 

seguintes: “o fortalecimento da base econômica, a expansão do mercado interno, 
viabilizado a partir da incorporação de grandes massas da população a níveis de renda 
mais elevados; a universalização do acesso de todas as crianças à escola básica e de 
toda a população carente aos serviços essenciais de saúde e saneamento; a melhoria 
do meio ambiente e da qualidade de vida da população através da compatibilização do 
desenvolvimento econômico com a utilização dos recursos naturais; a adequação da 
produção científica e tecnológica, às reais demandas da comunidade em termos de 
técnica de produção; a dinamização da cultura cearense para o afloramento de suas 
diversidades étnicas, sociais e regionais, a redução dos desequilíbrios espaciais e 
econômicos e intervenção nos centros urbanos de forma a garantir melhorias nas 
condições de vida da população e o aproveitamento do potencial turístico no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Ceará e a 
modernização da administração pública estadual, transformando-a em agente propulsor 
importante do processo de mudança estrutural da economia e da sociedade cearense” 
(CEARÁ, 1987, p. 45). 
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Segundo Nobre (2008), o projeto governamental teve seus elementos 

construídos em meados da década de 1970, no Centro Industrial do Ceará 

(CIC), onde a nova elite empresarial21 gestava o pensamento moderno. O 

pensamento moderno ao que estamos nos referindo situa-se em uma nova 

visão de gestão empresarial no campo da política, visto o país por muito 

tempo ter sido conduzido por uma elite militar.  

 

Em seu primeiro mandato (1987-1991), Tasso fortalece o campo 

político neoliberal através de parcerias com outros representantes da 

burguesia industrial cearense, especificamente de órgãos como a 

Federação da Indústria do Estado do Ceará (FIEC), Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Centro Industrial do 

Ceará (CIC). Esse fortalecimento das bases empresariais em conjunto com 

ações oriundas do Plano das Mudanças (1987) faz com que o Ceará se 

torne o Estado com maior disponibilidade em receber o ramo industrial. Para 

que isso ocorresse, foi implantado alterações na estrutura burocrática do 

Estado, amparadas por estratégias maiores do governo Federal. Alem disso, 

alterou as relações com diferentes setores da sociedade. 

 

Para tal alteração na estrutura governamental, o governo propõe 

maior racionalidade à máquina burocrática, situação essa que levou a 

redução de funcionários públicos que compunham a administração estadual, 

a terceirização de serviços, o estímulo ao afastamento e as demissões 

voluntárias, a contenção salarial, além da diminuição dos custos de órgãos 

do Estado. Esse processo conduz o Estado do Ceará para entrada no 

contemporâneo mercado capitalista.  

                                                           
21  No entender de Nobre (2008, p. 17), a composição dessa elite empresarial é bem 

peculiar: são empresários jovens, na faixa de 30 a 40 anos, com formação superior e 
cursos de pós-graduação realizados em importantes centros nacionais e internacionais, 
e quase todos estavam a frente dos negócios das famílias, que se expandiram com os 
incentivos do planejamento estatal, e mantinham boas articulações políticas com 
empresários do eixo Rio-São Paulo. Tasso Jereissati, formou-se em Administração de 
Empresas e tinha 38 anos quando inicia sua primeira gestão no governo do Estado do 
Ceará. Filho de político importante, Carlos Jereissati que foi eleito deputado federal em 
1954 e 1958 e depois senador em 1962. Como um dos administradores do grupo 
Jereissati, Tasso, estava envolvido na época com um diversificado patrimônio de quase 
vinte empresas, sendo pioneiro na implantação de grandes shopping center em 
Fortaleza e muito forte nos setores hoteleiros e imobiliários.  



52 

 
 

Nobre (2008) aponta que, nessa época, o governo passa a promover 

uma agressiva campanha publicitária ressaltando suas conquistas em 

termos de ajuste fiscal e equilíbrio de contas públicas, e, principalmente, 

oferecendo imensos incentivos fiscais para atrair novos investidores.   

 

Em vista dessa campanha, Farias (1997) comenta que, nessa época, 

instalou-se no Ceará em torno de 454 empresas industriais22, principalmente 

nos ramos metal mecânico, calçadista, têxtil, de confecções e eletro-

eletrônicos. A corrida para a instalação de empresas nacionais e 

estrangeiras que chegaram ao Ceará na década de 1990 vai paulatinamente 

exigindo um perfil diferenciado da força de trabalho operária, além de 

produzir uma mudança no discurso empresarial com relação ao investimento 

na educação do trabalhador. 

 

De forma concreta, o Programa Neoliberal do governo Tasso estava 

imposto ao Ceará. As empresas tinham cada vez mais espaço no território 

cearense principalmente na Região Metropolitana do Estado, a classe 

burguesa empresarial agora tinha domínio não só do setor da economia, 

mas também do setor político. Essa fase constituída pela entrada da 

burguesia empresarial cearense transforma não só o cenário político, mas o 

cenário social cearense.   

 

Ainda que existam pontos a serem aprofundados quanto à 

efervescência industrial produzida pelo governo de Tasso Jereissati para 

contemplar os objetivos desse trabalho, o foco é o processo de qualificação 

da classe trabalhadora das indústrias no Ceará, que, a partir dos anos de 

1990, com a consolidação dessa burguesia industrial muda de perfil por 

completo. Veremos a seguir o discurso da qualificação para esses 

                                                           
22  O governo de Tasso desenvolve uma agressiva política fiscal, atraindo capitais nacionais 

e estrangeiros. Para as indústrias, o governo financia os terrenos, garante a infra-
estrutura e oferece isenções de impostos; as empresas têm isenção de 75% do Imposto 
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por seis anos se estiverem 
instaladas na região metropolitana de Fortaleza; por 10 anos, a partir de 40km; por 13 
anos, depois de 300 km e por 15 anos a mais de 500km da capital. Nessa fase foram 
implantadas as seguintes empresas: grupo Vicunha, grupo Gerdau e Artex (FARIAS 
1997, p. 266). 
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trabalhadores e, por conseguinte, uma análise do perfil profissional desses 

trabalhadores. 

 

2.3 A classe burguesa industrial cearense: o discurso da qualificação 

para o trabalho e o novo trabalhador para as indústrias cearenses  

 

Em primeiro momento, o que interessava era uma mão-de-obra 

barata e em quantidade elevada para dar conta da enxurrada de empresas 

que o Ceará começou a abrigar a partir dos anos de 1990. Esse fato é aqui 

representado pela fala de Raimundo Marques Viana, ex-secretário da 

indústria e comércio e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do 

Estado do Ceará (apud FURTADO; MARCHAND, 1997, p. 9): 

 

[...] queremos trazer empresas que ofereçam muitas vagas, mesmo 
na faixa salarial de 120 a 140 dólares [...] Uma das preocupações 
do governo cearense é evitar a concentração de indústrias do 
mesmo ramo numa mesma cidade, para inibir o surgimento de 
sindicatos operários fortes.  

 

Situação como essa reflete, na integra, o processo severo do avanço 

do capital mundializado em regiões pobres como o Estado do Ceará, onde o 

sistema procura apropriar-se de uma mão-de-obra a baixos custos e sem 

organização sindical que de forma contundente debilita a força dos 

trabalhadores enquanto classe social.  

 

A priori, o conceito de que oferecer mão-de-obra de baixo custo era 

suficiente para atender as necessidades das empresas que se instalaram 

aqui foi ficando cada vez mais frágil. Isto porque o impacto das novas 

tecnologias advindas do processo de reestruturação produtiva desenvolve 

uma nova objetividade no mundo do trabalho. Essa objetividade configura-

se no conceito de qualificação como fator de ascensão social e 

empregabilidade. De forma notória, por essa via, a educação tornou-se 

papel preponderante para tal destino. Retomaremos a década de 90 para 

que possamos entender como essa estratégia foi se constituindo no âmbito 

da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e, por conseqüência, nos 
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órgãos SESI e SENAI representativos dessa classe.  

 

A Federação das Indústrias do Ceará (FIEC) é a principal entidade 

de representação das indústrias do Estado do Ceará. Sua inauguração foi 

em 12 de maio de 1950, congregando cinco sindicatos, os quais: Sindicato 

da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral do Estado do Ceará, 

Sindicato da Construção Civil de Fortaleza, Sindicato da Indústria de 

Calçados de Fortaleza, Sindicato da Indústria de Topografia de Fortaleza e 

Sindicato de Alfaiataria e Confecção de Roupas para Homens de Fortaleza.  

 

Segundo Nobre (2002), a entidade teve como objetivo prioritário 

contribuir com as indústrias cearenses para a manutenção das casas 

Serviço Nacionais de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Social da 

Indústria (SESI).  

 

A instituição tem no seu escopo a missão de promover ações 

representativas dos interesses do setor industrial do Ceará. De acordo com 

o Estatuto da FIEC, seção III, Art. 3, tem como objetivos (FIEC, 2009, p. 8):  

 

I – representar, defender e coordenar os interesses gerais da 
indústria cearense, contribuindo, direta ou indiretamente, para 
fomentar a expansão e a competitividade do setor industrial e o 
desenvolvimento econômico e social do Estado do Ceará; 

II - defender a livre iniciativa, a liberdade de concorrência, a 
propriedade privada e o estado democrático de direito, priorizando 
a valorização do trabalho, a justiça social e o meio ambiente;  

III - fortalecer a integração Universidade/Indústria, bem como das 
demais entidades de formação profissional, na área da indústria; 

IV - interagir com a CNI, objetivando traçar diretrizes, fomentar e 
apoiar ações e atividades relacionadas com:  

a)  a valorização e a promoção social do trabalhador da indústria;  

b)  a formação e a capacitação profissional do trabalhador da 
indústria;  

c)  a capacitação empresarial, em especial de pequenos 
empreendedores. 

 

Galgado nesses objetivos, a FIEC representa no Ceará o ponto de 

convergência da classe burguesa industrial. Ao longo dos anos de 1980 e a 

década de 90 a Instituição redireciona suas ações fortalecendo o campo 
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político e o sistema de formação da classe trabalhadora da indústria. Esse 

fato se dá com base nas transformações do mundo do trabalho, onde a 

indústria se torna cada vez mais competitiva, necessitando de um quadro de 

trabalhadores qualificados para atender tal demanda. 

 

A partir de então, a formação da classe trabalhadora da indústria 

passa a ser ponto convergente para a FIEC e seus órgãos vinculados. O 

pensamento empresarial da instituição situa-se no campo da relação entre 

crescimento econômico, educação e conhecimento, ou seja, para a classe 

empresarial a educação e o conhecimento são o caminho para aumentar a 

produtividade, gerar maiores oportunidades de empreendedorismo, criar 

novos e melhores empregos, remunerando os investidores e os 

trabalhadores.  

 

A situação que evidenciamos se traduz com o aparecimento de uma 

gama de novos cursos na área profissionalizante tentando dar conta de 

exigências muito específicas para o mercado. A exemplo disso, o SENAI-

Ceará23 aumentou o atendimento nessa década com a implantação dos 

cursos de eletrificação, eletroeletrônica e telecomunicações, sem falar da 

entrada de cursos através da Educação à Distância, que, dos anos 90 até a 

presente data, o SENAI em nível nacional tem investido intensamente nessa 

possibilidade educativa. 

 

No momento atual, a sociedade evidencia uma intensificação no 

discurso sobre a formação/qualificação do trabalhador. Parece-nos que esse 

fato não é por acaso e sim porque a ausência de postos de trabalho 

empurra a classe para uma disputa sem precedentes por cargos no mercado 

formal. O que é mais surpreendente é que ao mesmo tempo em que se vive 

a situação de incentivo aos trabalhadores no que se refere à elevação da 

                                                           
23  De acordo com a Revista produzida pelo SENAI, a instituição tem de dez anos para cá, 

ou seja, de 1990 até os anos 2000 dado um salto em qualidade implantando novos 
cursos para atender novas demandas industriais até criando a rede SENAI de educação 
à distância, que funciona com cursos de qualificação, técnico, aperfeiçoamento e pós-
graduação, utilizando diversos recursos didáticos como CD-ROM, simulador, 
videoconferência, internet, vídeo ou material impresso. (SENAI, 2008); 
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qualificação, presencia-se na sociedade um elevado índice de desemprego, 

flexibilização dos direitos trabalhistas e, por conseguinte, a “precariedade 

do trabalho”. 

 

Esse fato é explicado por Antunes (2005), quando relata que a 

classe trabalhadora com o advento da “metamorfose do mundo do trabalho” 

tem sofrido um processo de qualificação e desqualificação setoriais. Setores 

como o da siderurgia com advento da descoberta de novas matérias-primas, 

criou-se uma relativa intelectualização do trabalho, porém, em outros 

setores como a indústria automobilística, portuários, trabalhadores da 

construção se “desqualificou e precarizou-se”.   

 

Todavia, na compreensão de Arrais Neto (2002), essa suposta 

elevação da qualificação profissional em alguns setores e outros não, são 

vazios de sentido. O autor chama atenção para o significado do conceito de 

qualificação difundida por muitos estudiosos como sendo o avançar da 

intelectualização da classe trabalhadora. O fato é que a  

 

multifuncionalidade, em sendo submetida à heteronomia24, com as 
conseqüentes características de submissão e sobre-exploração, é 
parte de um processo geral de desqualificação contrariamente ao 
que sugerem seus apologistas que chegaram a ver nos processos 
de polivalência funcional o germe da implantação da politecnia e 
da omnilateralidade. (ARRAIS NETO, 2002, p. 10). 

 

Corrobora-se com o autor na perspectiva de entender que enquanto 

o conceito de qualificação dos trabalhadores estiver voltado apenas para o 

fazer produtivo ou para empregabilidade, sem a preocupação com a 

dimensão da ação humana na sua totalidade, este cumpre apenas um papel 

social, pois não “rompe com a alienação e o estranhamento seja em que 

níveis e atividades estes se manifestem” (ARRAIS NETO, 2002, p. 13).   

 

                                                           
24  O processo de heteronomia que o autor se refere é o conceito criado por Kant, 

significando as leis que recebemos. A heteronomia consiste na sujeição do individuo à 
vontade de terceiros ou de uma coletividade. É conceito básico relacionado ao Estado 
de Direito, em que todos devem se submeter à vontade da lei. Outrossim, do grego 
heteros (DIVERSOS) + Nomos (REGRAS), a heteronomia é a característica da Norma 
Jurídica, que esclarece ser esta impunível à vontade do destinador (BIAVASCHI 2005). 
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Em pesquisa recente, Kober (2008), discute a ideia hegemônica que 

o capital tem incutido na classe trabalhadora, nessas últimas décadas a 

ilusão de que quanto mais educado e qualificado for o trabalhador, mais 

chances ele terá de subir de posto na empresa, inserir-se ou recolocar-se 

no mercado de trabalho. É nessa vertente que se configura o discurso da 

burguesia empresarial cearense. O discurso da qualificação como fator de 

ascensão social e empregabilidade. Na prática, o que tem ocorrido tem sido 

que, trabalhadores que eram qualificados em determinadas profissões como 

ferramenteiros, soldadores, torneiros, dentre muitas outras profissões, são 

substituídos por outra linha de profissionais qualificados, surgindo os 

técnicos em computação, programação, hidráulica e eletrônica (ALVES, 

2005). 

 

Alves (2005, p. 141), explica que:  

 

[...] novos pólos de qualificações que passaram a assumir mais 
espaço, sobretudo porque se estava diante de tecnologias que 
exigiam novos conhecimentos e habilidades do operador, de 
operários mais qualificados e mais aptos a interferirem no processo 
de trabalho. A destreza manual vai perdendo a importância e o que 
passa a ser exigido é, cada vez mais, a capacidade de raciocínio 
abstrato necessário para operar uma máquina computadorizada 
(surgia, cada vez mais, a exigência de maior escolaridade e mais 
experiência profissional para a contratação na indústria). 

 

Esse quadro posto para sociedade vai ao longo do tempo montando 

um novo e complexo perfil de trabalhador. No entender de Alves (2005, p. 

254), a própria idéia de “qualificação” passa a ter um novo sentido, não se 

configurando mais como um “depositário de conhecimentos e habilidades”, 

e, sim, como “competência, capacidade de agir, intervir, decidir em 

situações nem sempre previstas ou previsíveis.” 

 

O caso cearense era que as novas empresas instaladas nesse 

território já tinham contato com tecnologias mais avançadas, como 

ressaltamos anteriormente, as regiões de Sobral e o complexo urbano 

CRAJUBAR e, na Região Metropolitana de Fortaleza, com os municípios de 

Horizonte e Maracanaú. Em vista disso, necessitavam de trabalhadores com 
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certo grau de qualificação para atender a demanda existente. Assim, nesses 

últimos dez anos, o discurso da burguesia empresarial do Ceará tem estado 

atrelado à formação da classe trabalhadora da indústria. 

 

A disseminação do discurso da qualificação como ascensão social e 

empregabilidade25 tem sido a expressão dos projetos tanto da FIEC como os 

do SESI. Nessa perspectiva, essas Instituições têm induzido severamente 

os trabalhadores a uma responsabilidade tanto no que se refere à 

qualificação para o trabalho, como sua estabilidade nesse mesmo mercado. 

As empresas do Ceará têm mudado a noção de qualificação dos 

trabalhadores usando o processo educativo como forma de pressão para 

atingir esse patamar de enraizamento ideológico. A educação tem sido 

revelada no “chão da fábrica”, como propulsora da igualdade formal, 

garantindo um mínimo de saber à classe trabalhadora com o intuito de 

disseminar que a mesma pode garantir para essa classe condições 

melhores, dentre elas, a que relatamos anteriormente, ascensão social e 

empregabilidade e de forma mais completa e uma suposta emancipação 

humana.  

 

De imediato, esta luta surge repleta de nuances as quais não 

podemos deixar de ponderar. Primeiro no entender de Frigotto (1999, p. 30), 

“o processo educativo e a formação humana terão como sujeito definidor as 

necessidades, as demandas do processo de acumulação do capital. [...] 

reguladas e subordinadas pela esfera privada, e a sua reprodução.” 

Segundo, na compreensão de Tonet (2005, p. 209), não há a mínima 

possibilidade, sob o capital, de a educação trazer uma condição de 

emancipação, pois  

 

                                                           
25  O discurso da empregabilidade como desempenho esperada no mercado de trabalho, 

surge no final da década de 1970 e início da década de 1980. Consistia num método 
descritivo que avaliava o sucesso e o insucesso de uma política de emprego ou de 
formação. Para atingir os objetivos, utilizava-se o cálculo do tempo despendido até a 
obtenção de um emprego, calculava-se também o número de dias de permanência de 
um empregado em uma determinada empresa e qual a remuneração obtida por ele. Para 
um maior aprofundamento sobre empregabilidade, ver Freres (2008) em: A educação e a 
ideologia da empregabilidade: formando para o desemprego.   
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O pleno desabrochar destas possibilidades, entretanto, é 
bloqueado e pervertido pelas relações sociais fundadas na 
propriedade privada. Vale dizer, a divisão social do trabalho é 
intensificada; o acesso à educação é cada vez mais dificultado; os 
próprios conteúdos são cada vez mais fragmentados e alienados; o 
processo educativo é sempre mais submetido às regras do 
mercado. De tudo isso resulta uma formação dos indivíduos cada 
vez mais unilateral, deformada e empobrecida.  

 

Para o autor, o que no mínimo pode acontecer sob a rígida lógica 

capitalista são atividades emancipadoras, que, complementando, 

acreditamos que não fazem frente à lógica desumanizadora do sistema. 

Assim, retomamos, expressando que o discurso sobre qualificação proferido 

pela classe industrial cearense reveste-se de um caráter humanista, porém, 

na sua essência, reafirma o caráter utilitarista, economicista e produtivista 

da relação trabalho e educação (CARVALHO 1999).  

 

Essa qualificação, em nossa compreensão, é emergencial para a 

maior produção, e em virtude disso, mais acumulação de capital para os 

senhores de negócio. E, para o trabalhador, um ajuste “espontaneamente” a 

transição da sua própria formação, buscando incessantemente à (re) 

qualificação para manter-se sempre atualizado para atender ao mercado. 

 

Nesse cenário, sendo a qualificação profissional ponto central nas 

preocupações da classe burguesa industrial cearense, qual o perfil exigido 

para esses trabalhadores nesse “novo momento do capitalismo”?  

 

Para Carvalho (1999, p. 19), esse novo momento requer um 

trabalhador que tenha não apenas o domínio de conhecimentos científicos, 

“mas saber transformar esses conhecimentos em ações orientadas para fins 

específicos.” Um trabalhador com o perfil construído a partir da lógica 

capitalista. Esta lógica prega que o trabalhador tem que está apto e aberto 

ao trabalho de forma plena e total.  Complementando a discussão feita por 

Carvalho (1998, p. 125) sobre a formação da classe trabalhadora, Paiva 

chama atenção para outro tipo de descompasso: 

 

Valoriza-se cada vez mais o aprender rápido, adaptar-se rápido, 
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trabalhar rápido, ler escrever e compreender relações rapidamente, 
esse processo valorativo vai impondo um novo ritmo à vida em 
geral. Estudiosos deste novo cenário que se descortina estão 
preocupados com a dissonância entre ritmo tradicional e o ritmo de 
tempo compactado que vem gerando conflitos e desajustes. 

 

O descompasso está ancorado ao cenário da produção flexível e, por 

conseguinte das mudanças nas relações de trabalho. Estamos frente a uma 

forte elevação do nível de complexidade das atividades sociais e não 

apenas de trabalho no sentido estrito: o espectro e as tarefas se ampliaram 

e as situações a serem enfrentadas por profissionais de todas as áreas são 

mais complicados, em especial devido á densidade da comunicação, à 

cooperação midiatizada pelo sistema informatizado, à compressão das 

atividades e à compactação do tempo, por essa visão dantesca do mundo 

laboral essa complexidade exigida para o perfil da classe trabalhadora tem 

acarretado uma significativa transformação na política de recursos humanos 

das empresas (ORLETTI, 2007). 

 

Para Kuenzer (1995), em estudo sobre as relações de produção e 

educação do trabalhador chama atenção para a transformação no modo 

como os recursos humanos das empresas têm conduzido a classe 

trabalhadora. Para a autora a nova concepção baseia-se em uma política de 

valorização dos recursos humanos centrada no respeito aos direitos do 

trabalhador. Assim, cabe à empresa oferecer as melhores condições 

possíveis de trabalho e de salário, direto e indireto, paralelamente ao 

estabelecimento de canais de negociação para resolver, individual ou 

coletivamente, os conflitos que surgirem. Na medida do possível, todos os 

seus problemas são “resolvidos” pela empresa; em contra partida, o 

trabalhador deverá buscar sempre a negociação direta com os setores 

competentes para resolvê-los. Desta forma, segundo Kuenzer (1995, p. 68): 

“Procura-se, desta forma, pelo atendimento possível das necessidades de 

ambos os lados, conter, ou pelo menos manter ao nível da normalidade, os 

efeitos da contradição entre capital e trabalho.” 

 

No Ceará, dos anos de 1990 para os dias atuais, as exigências para 
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a classe trabalhadora da indústria no que se refere ao mercado de trabalho 

foi constituindo-se de forma mais acirrada, o processo seletivo tornou-se um 

mecanismo de triagem humana e as exigências de uma melhor qualificação 

via processo educativo é a ferramenta dessa triagem. De certa forma, 

compreendemos que para o empresariado cearense, não basta mais contar 

com o típico “operário-padrão”, pronto a “vestir a camisa da empresa”, é 

preciso, antes de tudo, garantir o trabalhador “competente” capaz de 

“pensar pela empresa”. A exemplo disso, observa-se em qualquer jornal da 

cidade as páginas de empregos, a elevação da escolaridade para 

determinados cargos alterou-se nessas duas últimas décadas, impondo a 

classe trabalhadora de um modo geral uma corrida desenfreada para 

aquisição de cursos de qualificação, que na nossa compreensão respondem 

momentaneamente, mas não em definitivo como ferramenta que agrega 

valor ao trabalho desse operário. Explicaremos essa situação a seguir. 

 

Vamos que um trabalhador esteja exercendo uma função em uma 

empresa x e necessite fazer um determinado curso, pois a empresa vai 

trocar seu maquinário, assim o trabalhador faz a qualificação para aquela 

situação, ou seja, para atender aquela demanda. Tempos depois, ele sai do 

local e vai procurar emprego em outra empresa, a maioria das vezes aquela 

qualificação feita por ele não passa a ter valor na hora de disputar a vaga, 

porque é muito específico do local onde ele trabalhou. Esse fato torna os 

cursos de qualificação para essa classe pontual e fragmentada. Todavia, 

percebemos que nessa onda da qualificação o que realmente transparece é 

a necessidade do trabalhador estar sempre ocupado com cursos de 

aperfeiçoamento. 

 

Um ponto interessante, que não poderíamos deixar de evidenciar, é 

que, elevar as exigências de perfil qualificado no Ceará para o mercado de 

trabalho, não é proveniente apenas do setor privado, no momento atual, é 

foco do âmbito público e privado. Em 2000, a Secretaria de Trabalho e Ação 

Social e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) realizam a 

pesquisa “Potencialidades Regionais e Qualificação Profissional no Estado 
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do Ceará”, objetivando identificar potencialidades do mercado de trabalho e 

demandas de qualificação profissional no Estado. O documento foi 

disponibilizado para diversas entidades e empresas, para que com esse 

subsídio as empresas e os programas reorientassem o perfil adequado do 

trabalhador para as empresas cearenses.  

 

Nessa configuração, até as micro e pequenas empresas estão 

investindo e/ou incentivando qualificação e requalificação de seus 

empregados, buscando requisitos de um novo perfil que parece generalizar-

se no mercado. Hoje, a realidade se transforma, pois diferenciais de 

qualidade e produtividade dependem do aprendizado da empresa como um 

todo, isso inclui a classe de trabalhadores. Dessa forma, o empresariado 

cearense através de Instituições como o SESI e SENAI solicita a cada dia 

cursos que atendam necessidades especificas dessas empresas.  Para 

exemplificar, em 2004 o SESI criou o “Projeto Leitura, Comunicação e 

Inclusão Digital”, atendendo a demanda de uma empresa específica em 

Fortaleza que acusava um índice de falta de compreensão leitora e 

inabilidade de acesso a informática em alguns setores da produção. 

 

O Projeto foi estruturado pelo SESI Ceará, objetivando desenvolver 

com os trabalhadores da indústria processos de leitura no âmbito de seu 

significado mais amplo: compreender, saber o que leu e interpretar, interagir 

com o texto, o intertexto e o leitor, tendo ao seu dispor os mecanismos para 

o desenvolvimento da comunicação virtual, com acesso à informática como 

recurso e apoio pedagógicos. Na prática, o projeto dá acesso aos 

trabalhadores a uma gama de livros, revistas e textos, como também a 

interação com o mundo virtual através de notebooks levados ao ambiente de 

trabalho. 

  

Retomaremos o vínculo com a discussão sobre a qualificação 

instantânea que nos parece em primeiro momento, um bom exemplo do que 

pretendemos conceituar e como esse tipo de qualificação se institui na 

esfera produtiva. O primeiro ponto é que o projeto na sua integra se 
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configura como um curso de pouca duração e carga-horária reduzida, onde 

os trabalhadores só têm acesso aos bens culturais (livros, revistas, jornais e 

computadores) naquele pouco espaço de tempo. Essa situação 

momentânea não faz frente à falta de qualificação da classe com relação à 

dificuldade no processo de leitura e a escrita. Nesse ponto como diz Arrais 

Neto (2002, p. 13-14),  

 

estamos nos movendo nos limites e no terreno de uma qualificação 
idealista (eminentemente reduzida ao aspecto formal) que, como a 
suposta (e igualmente idealista e formal) liberdade burguesa, 
nunca se consolida numa práxis global de existência 
autenticamente qualificada.  

 

O aspecto da qualificação instantânea está presente nas 

possibilidades do que discutimos sobre o projeto Leitura, Comunicação e 

Inclusão Digital. O curso não tem perspectiva de ultrapassar o mero aspecto 

formal, pois não possibilita ao trabalhador a construção do hábito de leitura 

e nem a apropriação de ferramentas da área da informática, pois o acesso 

ao material está vinculado apenas ao momento em que o trabalhador está 

na empresa. Portanto, situações como essa expressão uma formação 

emergencial para os trabalhadores, sem a possibilidade de vislumbrar um 

novo caminho que se configure na real possibilidade de formação humana.  
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3 A CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA S: ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS 

 

 

Não me é desconhecido que muitos têm tido a 
opinião de que as coisas do mundo são governadas pela 
fortuna e por Deus, de sorte que a prudência dos 
homens não pode corrigi-las, e mesmo não lhes traz 
remédio algum. [...] Comparo-a [a fortuna] a um desses 
rios impetuosos que, quando se encolerizam, alagam as 
planícies, destroem as árvores, os edifícios, arrastam 
montes de terra de um lugar para outro: [...] o seu poder 
é manifesto onde não existe resistência organizada, 
dirigindo ela a sua violência só para onde não se fizerem 
diques e reparos para contê-la.  

 
(Maquiavel, O Príncipe, 1513). 

 

 

A transcrição escolhida para abrir este capítulo, retirada da obra “O 

Príncipe” de Maquiavel26 escrito em 1513 com edição publicada em 1532, 

revela dois pontos de suma importância. O primeiro diz respeito ao bem 

conhecido destino das obras clássicas, que no dizer de Alves Filho (2010, 

on line) professor da PUC-RJ, servem para “enfeitar prateleiras de 

bibliotecas cujo propósito é a, decoração do ambiente, na medida em que 

exibi-las funciona como indicador de prestígio social.” Penso que as obras 

clássicas nunca representaram de forma tão verossímil a realidade, com a 

possibilidade em sua completude de percebermos seu enraizamento 

histórico e sua correlação entre o passado e o presente. A segunda, é de 

maior relevância consagra-se na similitude que partes da obra têm com o 

entendimento sobre o que é o organismo Sistema S na sua forma desnuda 
                                                           
26  O Príncipe é dirigido a um príncipe que esteja governando um Estado e o aconselha 

sobre como manter seu governo da forma mais eficiente possível. Essa eficiência é a 
ciência política de Maquiavel. Ele começa descrevendo os diferentes tipos de Estado e 
como cada tipo afeta a forma de governo do príncipe. Também ensina como um príncipe 
pode conquistar um Estado e manter o domínio sobre ele. Por exemplo, no caso dos 
principados hereditários, por já estarem afeiçoados à família do príncipe, é mais fácil de 
mantê-los: é só continuar agindo de acordo com seus antecessores. E mesmo que o 
príncipe não seja bom e acabe perdendo o Estado, ele o readquire por pior que seja o 
ocupante.   
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de compreensão feita na pesquisa.  

 

O Sistema S de uma forma mais complexa pode ser “um desses rios 

impetuosos que, quando se encolerizam, alagam as planícies, destroem as 

árvores, os edifícios, arrastam montes de terra de um lugar para outro” 

(Maquiavel, 1973). Arrastam de forma mais severa os sonhos, as conquistas 

e de forma mais material a produção via força de trabalho da classe 

trabalhadora da indústria. A questão central deste capítulo é, precisamente, 

desvendar a constituição desse organismo e o papel preponderante que 

teve o Estado na sua elaboração. Evidenciar como a Burguesia Industrial 

brasileira organizou sua estratégia de articulação com a máquina 

governamental produzindo assim uma teia de poder que se estendeu em 

todo âmbito social criando iniciativas no campo da educação, saúde e lazer. 

 

Na história brasileira, o Sistema S representa o conjunto de 

organizações das entidades corporativas dos empresários voltadas para o 

treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e 

assistência técnica, que, além de terem em comum seu nome iniciado com a 

letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares. A 

criação desses organismos remonta a “Era Vargas” que impulsionada pela 

necessidade de mão de obra qualificada para a indústria nascente estrutura 

um sistema que responderia pelo processo de qualificação da classe 

trabalhadora nascente.   

 

O enraizamento do Sistema S, no cenário brasileiro, está 

historicamente atrelado as convergentes e divergentes forças políticas do 

final da década de 20. A disputa entre a oligarquia tradicional representada 

por Julio Prestes e a Aliança Liberal com Getúlio Vargas representava uma 

nova ordem no cenário político brasileiro, pois Vargas traduzia um novo 

setor dominante que defendia a ampliação de apoio à produção nacional via 

Estado (RODRIGUES, 1997). 

 

Os autores como Cunha (2000); Diniz e Boschi (1993), com a mesma 
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linha de pensamento, ressaltam que a política corporativista no âmbito do 

governo de Getúlio Vargas, consagrava uma nova modalidade de 

interpenetração entre o público e o privado na esfera governamental. 

Inseridos nessa lógica, o papel do estado passa a ser gerenciador e 

transformador do elemento dinâmico do desenvolvimento econômico. 

 

Nesse universo social, “empresários e operários configuram-se como 

atores políticos pela via do Estado” (CUNHA, 2000, p.3).  

 

Esse cenário de interpenetração da esfera pública e privada se 

expõe nos seguintes pontos: 

 

a) O Estado assumindo o papel de protagonista privado na 
economia, que constrange a livre manifestação do 
empresariado, mas é também capaz de induzir a iniciativa 
privada e até mesmo de preencher seu lugar quando ele falta; 

 
b) O Estado como protetor de interesses econômicos privados, 

tanto na preservação dos setores tradicionais diante das 
mudanças no mercado interno e externo, quanto na promoção 
dos setores modernos, em especial a industrialização; 

 
c) O Estado como lugar de representação de interesses privados, 

assim como local de resolução dos conflitos desses interesses; 
 
d) O estado como árbitro dos conflitos entre patrões e 

empregados, seja favorecendo os primeiros mediante 
privilégios na representação e na negociação bipartite, seja 
prejudicando os últimos na subordinação de suas organizações 
a um esquema tutelado verticalista. (CUNHA, 2000, p. 5). 

 

Esse quadro de interpenetração setor público e privado vai conduzir 

a sociedade brasileira a um caminho de transformação que se inicia via 

setor econômico e depois se enraíza pela sociedade como um todo. Nesse 

item do trabalho, pretendemos mostrar, através da análise do bloco histórico 

centrado na ascensão de Getúlio Vargas ao poder, como foi construída e 

legitimada essa relação entre o Estado brasileiro e a construção dessa 

burguesia industrial, resultando assim a criação do Sistema S com 

enraizamento das casas SENAI, SESI, SENAC dentre outras. Porém nossa 

proposta está centrada no estudo do SESI e sua correlação com o processo 

educativo da classe trabalhadora da indústria. 
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3.1 O papel do estado na construção da burguesia industrial 

 

Os anos que antecedem as décadas de 20 e 30 presenciam em um 

cenário mundial influências no campo econômico, político e social. Em 

1917, ocorre a Revolução Russa que representa a ruptura da autocracia do 

Czar Nicolau II e a interposição do governo socialista soviético. A Primeira 

Guerra Mundial assola a Europa e deixa milhares de pessoas em elevado 

grau de miséria humana.  

 

Biavaschi (2005) ressalta que os anos posteriores, especificamente 

em 1921, fábricas agonizavam, milhares de homens e mulheres 

encontravam-se sem trabalho e os salários eram atingidos. O padrão ao 

qual se sustentava a economia de países que se erigiram como potência 

mundial, a Inglaterra principalmente, o “padrão ouro”27, fora suspenso, 

causando uma falta de cooperação e credibilidade no sistema financeiro.  

 

Londres perdia a posição de mercado financiador de outros 

mercados. Em meio a esse processo, nos anos de 1928, “funcionários do 

Federal Reserve concluíram que uma onda de especulação financeira 

desviava o dinheiro de seu uso produtivo” (BELLUZZO, 2004, p. 13)  

 

 

 
                                                           
27  O padrão-ouro foi o sistema monetário cuja primeira fase vigorou desde o século XIX 

até a Primeira Guerra Mundial. A teoria pioneira do padrão-ouro, chamada de teoria 
quantitativa da moeda, foi elaborada por David Hume em 1752, sob o nome de “modelo 
de fluxo de moedas metálicas” e destacava as relações entre moeda e níveis de preço 
(base de fenômenos da inflação e deflação). Cada banco era obrigado a converter as 
notas bancárias por ele emitida em ouro (ou prata), sempre que solicitado pelo cliente. A 
introdução de notas bancárias sem esse lastro, causou escândalos na França. Com o 
padrão-ouro, utilizado principalmente pela Inglaterra, o sistema conseguiu estabilidade e 
permaneceu até o término da I Guerra Mundial. Em alguns países periféricos, o sistema 
não foi adotado por se achar que a presença desses países e seus problemas de 
financiamento, desestabilizariam o sistema. Dessa forma, a circulação de papéis-moeda 
foi feita pelo chamado sistema de “curso forçado”. No Brasil, o sistema foi adotado 
imperfeitamente, durante o Segundo Reinado e o início da República Velha (Governo 
Campos Sales). (POLLINI JR., 1999). 
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Essa situação gerou a elevação das taxas de juros domésticas 

reduzindo empréstimos americanos ao exterior, com isso, a especulação 

financeira atinge o seu maior grau, causando assim o crash de 1929, a 

Grande Depressão.28   

 

Essa situação abala a estrutura econômica de produção cafeeira nas 

terras brasileiras causando assim uma das maiores crises já vista na 

economia nacional. No entender de Gomes (1979, p. 200) essa fase atingiu 

a “orientação agroexportadora da nossa economia de forma nunca antes 

alcançada.”  

 

Segundo Furtado (1998), essa crise já podia ser prevista com a 

elevação da produção nos anos de 1800 a 1881, onde o aumento passou de 

3,7 milhões de saca de café para 5,5 milhões, e depois da década de 1920 

o país chegou a produzir 16,3 milhões de sacas do produto.  

 

Com a superprodução e na tentativa de estabilizar a economia, o 

governo adquiria cada vez mais dívidas externas para comprar o café 

                                                           
28  A Grande Depressão, também chamada por vezes de Crise de 1929, foi uma grande 

depressão econômica que teve início em 1929, e que persistiu ao longo da década de 
1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. A Grande Depressão é 
considerada o pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX. Este 
período de depressão econômica causou altas taxas de desemprego, quedas drásticas 
do produto interno bruto de diversos países, bem como quedas drásticas na produção 
industrial, preços de ações, e em praticamente todo medidor de atividade econômica, em 
diversos países no mundo. Disponível em: <http://www.wikipedia.org> . Acesso em: 21 
out. 2009. Complementando essa informação, FANO, em artigo com o título. “Los países 
capitalistas, desde la guerra mundial hasta la crisis de 1929”,  p. 91-140, enumera uma 
ordem fundamental de desequilíbrios do mercado internacional que culminaram com o 
estrondo da crise: a) os relacionados ao aparato produtivo; e b) os que se referem aos 
circuitos monetários e ao sistema internacional de pagamentos. A guerra eliminara, 
segundo Fano, parte da capacidade produtiva dos países beligerantes, tanto que a 
enorme demanda de produtos alimentícios se dirigiu aos EUA, induzindo os agricultores 
americanos a cultivar novas terras e a sustentar um processo já adiantado de 
racionalização e mecanização, tornando-se, no pós-guerra, o primeiro país do 
capitalismo mundial (fornecendo mercadorias e concedendo empréstimos). Graças à 
intensificação de sua produção agrícola e industrial destinada aos aliados, foi reforçada 
sua posição de primeiro país exportador do mundo. Possuindo mais da metade das 
reservas de ouro mundiais à excepcional balança comercial positiva, tocou-lhe, também, 
no pós-guerra, o papel de primeiro país exportador de capitais. (Tradução Própria). 



69 

 
 

produzido nas terras brasileiras. Essa situação foi condição para que o 

desequilíbrio econômico se aprofundasse cada vez mais, afetando assim as 

estruturas sociais e atingindo de vez a camada que representava a 

oligarquia cafeeira. 

 

Segundo Biavaschi (2005, p. 110), se esse fato ocorria no cenário 

nacional, à política do café, em seu movimento contraditório também foi 

responsável pelo surgimento da indústria, “constituindo-se as bases para 

que a transição capitalista avançasse para uma nova etapa, sob o signo do 

capital industrial.”  

 

Em estudos sobre o processo de industrialização, Oliveira (2003)29, 

especifica que o Brasil já apresentava pontos fundamentais que 

corroboraram para a implementação do capital industrial no país.  

 

Para o autor já existia uma “massa de proletários passiveis de ser 

transformado em trabalhadores da indústria, o país não tinha mais uma 

relação de subordinação compulsória, como a servidão ou a escravidão” 

(OLIVEIRA, 2003, p. 161).   

 

Além disso, por conta da produção agroexportadora já se consolidará 

um sistema embrionário de relações comerciais e de crédito. Esses fatores 

contribuíram enormemente para o processo de acumulação necessário para 

sustentar e fortalecer o sistema capitalista com ênfase na industrialização.  

 

É especificamente, nesse cenário, que Getúlio Dorneles Vargas 

assume o poder na chefia do Governo Provisório, ocupando o posto do mais 

alto escalão do país pela via revolucionária colocando um fim à República 
                                                           
29  Ver com maior aprofundamento Carlos Alonso Barbosa de Oliveira (2003), com o livro “O 

Processo de Industrialização: do capitalismo originário ao atrasado”, o qual analisa o 
desenvolvimento do capitalismo, tomando por base na primeira parte do livro a origem 
da manufatura, o desenvolvimento do capital comercial, a divisão do trabalho e a 
acumulação primitiva do capital. Na segunda parte, propõe padrões de industrialização 
como: originário, atrasado e tardio para analisar o sistema de países como Portugal, 
Espanha e Holanda. Após esse momento faz uma intensa discussão sobre os países da 
América Latina e assevera que mesmo os mais avançados no processo de 
industrialização continuam uma inserção de subordinação na economia mundial. 
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Velha.  Em uma dimensão mais imediata, procurou manter o preço do café, 

tentando evitar as moratórias dos bancos e a falência de fornecedores, 

Como proposta de governo, em seu programa de “reconstrução nacional”, 

reafirmou a necessidade da moralidade administrativa, uma nova legislação 

eleitoral, uma campanha sistemática de defesa social e educação sanitária, 

difusão intensa do ensino público, principalmente o técnico-profissional com 

sistema de estímulo e colaboração direta com os estados. 

 

Em suma como expressa Fausto (2003, P. 327), a política Varguista 

se opõe a antiga política oligárquica nas seguintes situações: 

 

1. A atuação econômica, voltada gradativamente para os objetivos 
de promover a industrialização; 

2. A atuação social tende a dar algum tipo de proteção aos 
trabalhadores urbanos, incorporando-os, a seguir, a uma aliança 
de classes promovida pelo poder estatal; 

3. O papel central atribuído às Forças Armadas [...] como suporte 
da criação de uma indústria de base e, sobretudo como fator de 
garantia da ordem interna.  

 

Com isso, os anos pós-revolução de 1930-1932, configuram-se por 

uma nova abordagem política, que se estabeleceu através de ações de 

autonomia e centralização estatal como soluções políticas para os conflitos 

existentes. Para isso, o governo conduzido por Vargas procurou consolidar 

sua política de intervenção econômica que de forma mais contundente 

passaria a lutar contra uma ordem escravocrata, patriarcal, e uma 

monocultura herdada dos tempos colônias.  

 

Essa fase foi caracterizada pelo estimulo as “três faces da pirâmide 

econômica” – lavoura, indústria e comercio. Na compreensão do novo 

governo, a política agrícola não daria conta de recuperar o país, a saída 

seria a modernização urbano-industrial. Essa situação tem como 

consequência um novo tipo de relação entre as burguesias emergentes e o 

poder central.30 

                                                           
30  De acordo com Fausto (2003, P. 367), “[...] a aproximação entre a burguesia industrial e 

o governo Vargas ocorreu principalmente a partir de 1933, após a derrota da revolução 
paulista. Ela se fez, sobretudo através da Federação das Indústrias do Estado de São 
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A política social tornou-se cada vez mais incisiva com relação à 

participação da população na ativa construção do “progresso” social. Em 

outros termos, a arrancada urbano-industrial exigiria uma massa disponível, 

disciplinada e pré-disposta para o trabalho. Dessa forma, o governo cria, em 

novembro de 1930, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio sob o 

Decreto n.º 19.433, que tem como primeiro ato discutir as reivindicações da 

classe operária através de toda uma legislação trabalhista, previdenciária e 

sindical (criação da carteira de trabalho, a proibição do trabalho para 

menores de 14 anos, o estabelecimento da carga-horária de 8 horas para os 

trabalhadores da indústria e do comércio, a concessão de férias 

remuneradas e a proibição do trabalho noturno).  É relevante salientar que o 

Estado varguista intervinha não apenas no processo de industrialização do 

país, mas participava também do movimento de organização dos 

trabalhadores e de suas respectivas entidades representativas, ou seja, os 

sindicatos.  

 

Vargas legalizou as reivindicações dos trabalhadores por meio de 

uma legislação trabalhista e atrelou os sindicatos ao aparelho estatal, 

nivelando oficialmente a organização sindical da forma mais estratégica e 

ideológica possível. Ele apropriou-se de reivindicações históricas dos 

trabalhadores, incorporou-as nas suas políticas e manteve os sindicatos 

como entidades oficiais e legitimadoras do seu governo. De certa forma 

escapa os objetivos deste trabalho uma análise mais pormenorizada da 

construção do sindicalismo no Brasil (SOUZA, 2006). 

 

Em pesquisa sobre o imaginário político do Brasil nos anos de 1930, 

Dutra (1997, p. 119), ressalta que, de certa forma o que estaria por trás 

dessas leis de amparo ao operariado era um “processo de 

ordenação/disciplinarização técno-científica do mundo do trabalho, que se 

configurava em uma coerção/adaptação dos corpos operários.” Para a 

autora, as leis, em sua efetividade, trariam um ganho imaginário à classe 

                                                                                                                                                                                     
Paulo (FIESP), dirigida por Roberto Simonsen, da Confederação Nacional da Indústria, 
sob o comando de Euvaldo Lodi, e da Federação Industrial de Minas, dirigida por 
Américo Giannetti.” 
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operária, sem realmente refletir sobre sua subordinação ao sistema do 

capital. 

Os anos subsequentes vão assistir no cenário brasileiro a Revolução 

Constitucionalista de 1932, oriunda das oligarquias paulistas desejosas de 

retorno ao poder em uma tentativa de derrubar o governo Provisório de 

Vargas, a promulgação da Constituição de 1934 e a eleição de Getulio 

Vargas de forma indireta para Presidência da República. Vargas volta ao 

poder amparado por um golpe militar, onde dissolve o Congresso Nacional e 

institui o chamado Estado Novo. 

 

Com o surgimento do Estado Novo, em 1937, o Estado passa a ser 

produtor de bens e de serviços de infra-estrutura, auxiliando o 

desenvolvimento do capital industrial privado. No entender de Dreifuss 

(1981, p. 22-23) essa fase  

 

[...] garantiu a supremacia econômica da burguesia industrial e 
moldou as bases do bloco histórico burguês, concentrando as 
energias nacionais e mobilizando recursos legitimados por noções 
militares de ordem nacional e de progresso, cujos interesses pela 
industrialização mutuamente reforçam os interesses dos 
industriais.  

  

O mesmo autor chama atenção para o processo de reestruturação do 

sistema político ao qual passou o Estado Novo, gerando assim, novas 

maneiras de articulação de domínio de classe. O empresariado tinha livre 

acesso ao centro do poder, suas intervenções políticas passaram a ser no 

âmbito da esfera executiva de poder, por conseguinte, e, nesse meio tempo 

foram criadas organizações da classe empresarial como: a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Centro de Indústrias do Estado 

de São Paulo (CIESP), Centro Industrial do Rio de Janeiro (CIRJ), 

Confederação Industrial do Brasil, Conselho Nacional das Indústrias. 

 

Para Weffort (1980, p. 26), essa relação do papel do Estado em 

fortalecer o setor privado tem origem histórica de que a burguesia industrial 

brasileira era “politicamente fraca, insuficientemente moderna e incapaz de 

desenvolver seus próprios projetos econômicos e sociais para a sociedade 
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brasileira.”  

 

A origem dessa teoria está no trabalho de Weffort (1980, p. 26) 

cientista social que argumenta que  

 

o Estado, na suposta ausência de uma “burguesia nacional” 
hegemônica, ocupou o lugar dessa classe e criou as condições 
para que o Brasil superasse sua posição de dependência da 
economia global.  

 

Essas condições podem ser retratadas a seguir tomando como 

referencia a situação social brasileira dos anos de 1930. 

 

Na esfera social, a maior parte da população até aos anos de 1930 

estava centrada na zona rural, no país, ainda predominava a economia 

agrária exportadora, as poucas indústrias existentes centravam-se nos eixos 

Rio-São Paulo e, em menor escala, em Minas Gerais e no Rio Grande do 

Sul. Essa situação sofre uma ruptura nos anos subseqüentes com a 

intervenção estatal na economia e a relação com a elite industrial.  

 

Segundo Biavaschi (2005), no período 1920-40, a produção industrial 

multiplicou-se por quase seis vezes. Já quando se considera a série de 

1920-50, a multiplicação é de quase quarenta vezes, evidenciando um 

processo significativo de industrialização na Era Vargas.31 

 

Em face ao processo de industrialização, o governo inicia um plano 

de reestruturação no que se refere ao aparelhamento do Estado. Órgãos32 

são criados com o objetivo de impulsionar o desejo de Vargas que se 

compunha de “industrializar o país e transformá-lo em uma nação moderna, 

com as massas proletárias integradas e protegidas por meio de normas 

                                                           
31  Não se discorrerá especificamente sobre o processo de industrialização na Era Vargas, 

há notórios trabalhos sobre o tema como: Biavaschi (2005), Konrad (2006), Galinari 
(2007), Codato (2008) dentre outros. 

32  Dos anos de 1930 até a saída de Vargas foram criados os seguintes órgãos: Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930; o Departamento Nacional do Trabalho, em 
1931; o Conselho Federal do Comércio Exterior, em 1934; o Plano Geral de Viação 
Nacional e a Comissão de Similares, em 1934; e o Conselho Técnico de Economia e 
Finanças, em 1937. 
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sociais eficazes” (BIAVASCHI, 2005, p.121).  

 

Podemos compreender que, entre os anos de 1930 e 1945, o papel 

do Estado na transição entre um modelo agrário para o modelo capitalista 

industrial teve grande importância. Rowland (1974) expõe que, antes do 

Estado Novo, a máquina governamental não tinha interesse pela indústria, 

os projetos e programas estavam voltados especificamente para o setor 

agrário-exportador. Todavia, com a reorganização econômica, a crise 

mundial e a nova estrutura política oriunda da revolução de 1930 permitiram 

uma maior circulação de capital, uma diversificação da produção e a 

influência crescente do mercado interno. 

 

Após os anos de 1930, vamos assistir no cenário histórico brasileiro 

uma preponderante intervenção da burguesia industrial nos assuntos 

nacionais. Essa intervenção foi providencial no sentido que o empresariado 

industrial via o planejamento e a disciplinarização econômica exercidos 

pelos órgãos oficiais como fatores em si positivos para a produção. Ianni 

(1989, p. 94), explica que essa relação não foi uma estrutura imposta pelo 

governo e sim, 

 

[...] o resultado de um largo e crescente convívio entre a burguesia 
industrial e o poder público. Depois da Revolução de 1930, 
paulatinamente, os membros dessa burguesia nascente procuraram 
interferir nas decisões do governo, no sentido de estimular-se a 
industrialização e planificar-se o desenvolvimento econômico 
nacional. Quando as transformações da estrutura econômica 
abriram possibilidades de ampliação e diversificação da produção 
industrial, a burguesia industrial nascente, os técnicos e o governo 
perceberam que o aparelho estatal precisava ser convertido em 
conformidade com a nova situação, favorecendo-a. As 
possibilidades de desenvolvimento das forças produtivas somente 
poderiam ser aproveitadas em maior escala através da 
reorientação da política econômica do Estado. E foi o que 
preconizou a própria liderança empresarial, juntamente com os 
governantes.  

 

Pode-se notar que o Estado brasileiro teve papel preponderante na 

construção e legitimação da classe burguesa industrial. Para Cunha (2000), 

o fato de o Estado Novo ter assumido a industrialização como meta 

determinou não só a consolidação dessa nova classe no seio da sociedade 
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brasileira, como também a preocupação da qualificação da força de trabalho 

para a indústria no Brasil. 

Dessa forma, a relação Estado e Indústria vai tomando corpo e 

constituindo-se como um amálgama da história brasileira. Para isso, em 

1931, ocorre a fundação do Instituto de Organização Racional do 

Trabalho33, que, na compreensão de Picheli (1997), surge como elemento 

de aglutinação e elaboração teórica da fração de classes da burguesia 

industrial. O instituto tinha como objetivo maior estudar, aplicar e difundir os 

métodos de organização científica do trabalho. Esse propósito era 

especificamente com o intuito de aumentar o bem estar social, por meio do 

acréscimo e da eficiência do trabalho humano.  

 

No entender de Weinstein (2000), o entrelaçamento entre a esfera 

pública e privada se consolida com a chegada do IDORT que nas suas 

especificações, admitia a cooperação com o aparelho público estadual. 

Essa relação atingiu um patamar alto em 1934, quando o governo estadual 

de São Paulo firmou um acordo para reorganizar e racionalizar a burocracia 

do Estado. Essa situação foi representativa para os outros estados da 

federação, onde o governo de Vargas criou as “comissões técnicas” em 

nível estadual, para discutir a racionalização como motor propulsor das 

atividades burocráticas.  

 

Assim, a relação da burguesia industrial com o Estado brasileiro 

expressa no período varguista sua consolidação e sua trajetória. Ao longo 

da década de 30, os “Industriais a serviço da nação” expunham cada vez 

mais suas propostas, nomes como Roberto Mange (Fundador do IDORT), 

Roberto Simonsen (Presidente da CNI/ Presidente da FIESP), Morvan Dias 

de Figueiredo (Ministro da Indústria e Comércio do Governo de Eurico 

Gaspar Dutra) dentre muitos outros representavam sua classe na política 

                                                           
33  O conceito de racionalização do trabalho institui-se desde o final do século XIX, no 

interior do processo de trabalho fabril, onde as tarefas desempenhadas pelos operários 
foram racionalizadas com a introdução da organização científica. A racionalidade 
taylorista e fordista, como método de disciplina sobre a força de trabalho, lançou mão de 
uma complexa organização pautada em objetivos gerenciais: unidade de comando, 
hierarquia, divisão de funções, reciprocidade de obrigações, visando sempre aumentar a 
extração da mais-valia (PICHELI, 1997). 
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brasileira. 

 

A concepção industrial estava voltada a garantir o crescimento 

econômico através da qualificação dos trabalhadores. Todavia, nos anos de 

1936, como ainda era incipiente um número de trabalhadores qualificados, o 

grupo de industriais que era composto por Roberto Simonsen, Morvan Dias 

e Armando de Arruda Pereira se pronunciou no que se refere à indústria 

brasileira necessitar de trabalhadores estrangeiros, deixando claro que o 

Brasil não dispunha de tal mão de obra especializada para indústria. Esse 

fato concorre em tempo longo o reforço da política varguista no que se 

refere ao avanço de investimentos no processo qualificação profissional dos 

trabalhadores brasileiros (WEINSTEIN, 2000). 

 

Os anos posteriores a 1936 vão representar no cenário social 

brasileiro uma verdadeira odisséia à formação profissional da classe 

trabalhadora. Cunha (2000, p. 42) ressalta que o Estado sob o comando de 

Vargas utiliza-se do “sistema escolar como mecanismo de difusão 

ideológica.” Esse fato é efetivamente comprovado no período que se instala 

o Estado Novo no Brasil, momento em que o ensino industrial se solidifica 

através de decretos e leis.    

 

3.2 A educação para a classe trabalhadora da indústria 

 

Nos anos que compreendem o período do Estado Novo no processo 

histórico brasileiro, o papel do Estado tornou-se o de protagonista dos 

planos, dos projetos e dos programas de investimento que alicerçaram o 

parque e o empresariado industrial. O Estado getulista tornou-se um Estado 

educador para a consolidação dos interesses políticos e econômicos do 

capitalismo industrial no Brasil (SOUZA, 2006).  

 

Com esse intuito, Vargas criou a Constituição de 1937, inspirada em 

países nazifascistas como a Polônia, elaborada por Francisco Campos que, 

no momento, era seu ministro da Justiça. A nova Constituição teve em seu 
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preâmbulo a dissolução do direito ao voto, a extinção dos partidos políticos, 

assembléia, câmaras municipais e estaduais. Todavia, a Lei Federal faz jus 

ao propósito articulado pelo governo varguista tornar-se um Estado 

educador, assim no artigo n.º 129, atribui-se responsabilidade para o 

Estado, empresas e sindicatos no que se refere à formação profissional.  

 

Segundo Cunha (2000, p. 28): 

 

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos 
favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever do Estado. 
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de 
ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos estados, dos 
municípios ou associações particulares e profissionais. É dever das 
indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua 
especialidade, escolas de aprendizes destinadas aos filhos de seus 
operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento 
desse dever e os poderes que caberão ao Estado sobre essas 
escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes 
serem concedidos pelo poder público. (Grifo Nosso). 

 

Pode-se perceber, com esse dispositivo legal, a confluência do setor 

público e privado no que se refere à educação. Além desse fato, chamamos 

atenção para a obrigatoriedade para as empresas propiciarem cursos para 

seus trabalhadores. Todos os atos governamentais empurravam o setor 

privado para assumir sua responsabilidade no que se refere ao crescimento 

do país. 

 

Em 1938, foi encaminhado pelo Ministério da Educação, através da 

Divisão do Ensino Industrial, um anteprojeto que organizava a criação das 

escolas de aprendizes industriais34, dirigidas tanto pelos sindicatos como 

pelos estabelecimentos industriais. Nesse mesmo ano, esse anteprojeto foi 

enviado à Confederação Nacional da Indústria e à Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo. 

 

É relevante salientar que essas entidades empresariais 

                                                           
34  As escolas teriam oficinas próprias destinadas à prática dos aprendizes maiores de 14 

anos e menores de 18 anos. Os cursos teriam carga horária de 8 a 16 horas semanal. 
Os alunos iriam adquirir destreza manual, estudariam desenho e ciências, e cultura geral 
(CUNHA, 2000). 
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posicionaram-se contra a arcar com a responsabilidade da qualificação dos 

trabalhadores. O fato é que nenhum empresário queria arcar com a 

responsabilidade do “pagamento de salários (de aprendizes e mestres), 

gastos de instalação, além de operação de oficinas sem contrapartida 

imediata da produção” (CUNHA, 2000, p. 30). 

 

Em virtude da CNI não ter respondido tal solicitação governamental, 

o governo sem outra opção, baixa no dia 2 de maio de 1939, o Decreto-Lei 

n.º 1.238, ao qual expedia a obrigatoriedade para as empresas com mais de 

500 empregados responder pelo aperfeiçoamento profissional dos 

trabalhadores. Esse fato levou a constituição de uma comissão 

interministerial composta por representantes do Ministério do Trabalho e 

Ministério da Educação para discutir com industriais e operários, questões 

referentes ao custeio dos cursos de formação (CUNHA 2000).  

 

Ao final, a comissão interministerial elaborou um relatório que 

sugeriu questões como: “A revogação da distinção entre grandes e 

pequenas indústrias e a recomendação que os programas de formação 

fossem financiados por patrões, operários e governo” (WEINSTEIN, 2000, p. 

113). 

 

No meio social, em junho de 1939 acontece a Conferência Geral da 

Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, tratando da 

aprendizagem no mundo do trabalho como um dos temas principais. 

Resumidamente, as recomendações enfatizavam a prioridade em discutir e 

estabelecer direitos e deveres dos empregados. A Conferência causou um 

impacto na sociedade e foi mais tarde referência para a instauração do 

SENAI (CUNHA, 2000).  

 

Em meio a essa situação, em 22 de janeiro de 1942, Getúlio Vargas 

e os ministros da Educação e do Trabalho promulgam o Decreto-Lei n.º 

4.048, criando o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Segundo 

Galli (1983), o SENAI é herdeiro da experiência do Centro Ferroviário do 
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Estado de São Paulo.  

Os Centros Ferroviários de Ensino e Seleção Profissional35 do 

Estado de São Paulo foram criados pelo Decreto Estadual n.º 6.537, de 

1934. A ideia da criação desses centros remonta ao ano de 1924, quando o 

engenheiro Roberto Monge, um dos principais idealizadores da Instituição, 

implantou em São Paulo, na Escola Mecânica anexa ao Liceu de Artes e 

Ofícios, a primeira formação profissional, através do uso das Séries 

Metódicas.36 

 

Anos depois, quando Monge esteve na Alemanha observando 

métodos de aprendizagem e uso da psicotécnica por escolas da rede 

ferroviária alemãs, decide buscar apoio das empresas ferroviárias 

brasileiras para implantação dos centros. Segundo Galli (1983), nessa 

época, já existiam nove centros no Estado, localizados em Sorocaba, 

Jundiaí, Campinas, Rio Claro, Araraquara, Bebedouro, Baurú, São Paulo e 

Pindamonhangaba. Na década de 1940, esses Centros foram extintos, 

sendo substituídos por novas experiências de educação profissional, uma 

delas configura-se no sistema SENAI. 

 

Os anos pós 1942 são herdeiros do decreto que define a Lei 

Orgânica do Ensino Industrial37 no país. Todavia, no entender de 

Schwartzman, Bousquet e Ribeiro (2000) o propósito dessa lei era 

exclusivamente declarar um painel de intenções a qual o ensino industrial 

deveria se ajustar, levando em conta as condições nacionais que 

necessitavam urgentemente de pessoas qualificadas para o trabalho. Essas 

intenções eram representadas por Gustavo Capanema que atuava como 

Ministro da pasta da Educação e Saúde. A era de Capanema representa o 

período em que a educação brasileira tenta instituir uma estrutura 
                                                           
35  A formação dos Centros Ferroviários, em sua primeira etapa envolvia funções como: 

ajustador, operador mecânico, eletricista, caldeireiro, ferreiro, fundidor, soldador e 
carpinteiro; havia ainda curso de aperfeiçoamento e especialização (GALLI, 1983). 

36  Segundo Monge (1932, p. 18 apud GALLI, 1983), constituídas de desenhos a partir dos 
quais os alunos deveriam executar o trabalho, as Séries Metódicas eram o “esqueleto do 
desenvolvimento racional na profissão”, permitiam observar o processo evolutivo de 
cada indivíduo.  

37   Ver com maior aprofundamento o assunto no cap.1 do livro “Nos Tempos de Capanema”, 
intitulado “O Ensino Industrial” de Schwartzman, Bousquet e Ribeiro (2000). 
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educacional para o ensino profissionalizante. 

Segundo Romanelli (2006, p.154), as Leis Orgânicas, foram 

decretadas de forma gradativa, a observar: 

 

a) Em 30 de janeiro de 1942, o decreto-lei nº 4. 073 organizava o 
ensino industrial (Lei Orgânica do Ensino Industrial); 

b) Em 28 de dezembro de 1943, sai a Lei Orgânica do Ensino 
Comercial, pelo decreto-lei nº 6.141; 

c) E, em 20 de agosto de 1946, findo, portanto, o Estado Novo, 
sai o decreto-lei 9. 613, chamada Lei Orgânica do Ensino 
Agrícola.  

 

De forma efetiva, o Ensino Industrial se estruturava, existindo, o  

 

[...] básico de quatro anos, onde, no mesmo ciclo, o curso de 
mestria, de dois anos (curso de mestre). Já o 2º ciclo possuía, 
além dos cursos técnicos de 3 e 4 anos, o curso de formação de 
professores (pedagógico) de 1 ano. (ROMANELLI, 2006, p. 155).  

 

Agregando a essa estrutura também fazia parte os cursos 

artesanais, que se configuravam em cursos destinados a dar treinamento 

rápido aos trabalhadores da indústria. 

 

O fato é que o sistema de educação industrial que era forjada no 

período do Estado Novo como um sistema de produção e reprodução 

ideológica do Estado, com a criação do Sistema S, especificamente o 

SENAI, passa a compor um sistema de reprodução ideológica da burguesia 

industrial. O que estamos querendo dizer é que a classe burguesa 

industrial, a partir do Estado Novo, fortalece seu próprio sistema de 

reprodução ideológica. Os industriais entendem que o processo de formação 

da classe trabalhadora da indústria precisa ser norteado por eles e que de 

forma efetiva eles estão aptos a direcionar essa formação. 

 

Nessa composição, a classe da burguesia industrial encontrou o 

“novelo de ouro” da sua permanência e dominação enquanto classe que se 

sobrepõe a outra. Estamos aqui querendo enfatizar o significado do ato 

educativo, fator crucial para o sucesso da liderança industrial no controle do 

processo decisório. Nesse ponto corroboramos com Costa (2007, p. 140) 
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quando expõe que: 

 

A educação é o solo particular onde se articula o processo de 
humanização por parte do indivíduo, que se apropria de valores, 
habilidades, conhecimentos, costumes, formas de pensar e de agir, 
entre outras objetivações que constituem a esfera genérica. 

 

O processo educativo como chave para a “liberdade humana” tem 

sido usada pela classe burguesa industrial para traduzir uma pseudo-

liberdade a ser adquirida pela classe trabalhadora. Deixaremos mais 

explicita essa afirmação com o seguinte esclarecimento: as propagandas 

veiculadas pelo Serviço nacional de Aprendizagem Industrial e posterior 

pelo Serviço Social da Indústria38 traduzem de forma clara a educação como 

impulsionadora de elevação individual e profissional e, por conseguinte uma 

ferramenta libertária.   

 

Em pesquisa sobre a educação como ideologia, Costa39 (2007, p. 

141) define que o processo educativo da forma como for veiculado pode 

“visar o conjunto de objetivações que garantam a submissão e o respeito às 

classes dominantes, repondo constantemente os mecanismos de 

exploração.” Esse fator tem sido presente no que diz respeito à construção 

de programas educativos oriundos do Sistema S. A classe da burguesia 

industrial usa a educação como veículo poderoso de subordinação dos 

indivíduos. 

 

Os Programas subsidiados pelas casas SESI e SENAI tem a tônica 

do discurso da empregabilidade40 e elevação pessoal. Programas como O 

Jovem Aprendiz (SENAI), Soldado Cidadão (SENAI), Programa Educação 

                                                           
38  Consultar o site <http://www.senai.br>. e <http://www.sesi.br>.   
39  Costa (2007) em sua tese de doutorado procura explicitar os vínculos existentes entre 

ideologia e educação. Para comprovar tal hipótese usa como base o referencial teórico 
marxista, dentro de uma perspectiva ontológica, que parte do trabalho como categoria 
fundante do mundo dos homens e modelo de toda práxis social inclusive a ideológica e a 
educativa.  

40  Para esse assunto usamos como base a pesquisa de Freres (2008, p. 59), que discute a 
educação e a ideologia da empregabilidade. Para a autora na ideologia da 
empregabilidade o trabalhador é responsabilizado por estar ou não estar desempregado. 
“Se por acaso não tiver, é porque falhou não se formou, não é competente ou não se 
adaptou as novas mudanças que o mercado de trabalho vem exigindo nas últimas 
décadas.” 
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do Trabalhador (SESI), Educação para a Nova Indústria (SESI) são, em sua 

gênese, programas que arregimentam um tipo de formação, a formação para 

o trabalho. Segundo Arcary (2005, on line), em matéria publicada no site do 

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados41 (PSTU), diferentemente 

do que o discurso dominante apregoa, a educação não garante, e nem pode 

garantir, mobilidade social. O autor ressalta que a função da educação é de 

reprodução social dos homens e, no caso da sociedade contemporânea, 

garantir a continuidade das relações sociais sob a divisão social do 

trabalho. Dessa forma, os referidos programas já têm no seu nascedouro 

posições ideológicas confessas, uma educação sob a perspectiva da classe 

dominante e não da classe dominada. 

 

Observando sobre outro parâmetro, Mészáros (2005), em seu livro 

“Educação para Além do Capital”, traça com um brilhantismo singular, que 

tipo de educação seria essencial para a formação dos trabalhadores.  

 

O autor assevera que “a educação libertadora”, ou seja, uma 

“educação para além do capital” e das suas teias invisíveis seria aquela que 

“transforma o trabalhador em um agente político, que pensa que age e que 

usa a palavra para transformar o mundo” (MÉSZÁROS, 2005, p. 12).  

 

Dessa forma, como poderia se pensar em uma educação para a 

classe trabalhadora da indústria se a mesma encontra-se ancorada ao olho 

do furacão capitalista? 

 

Para os objetivos desse trabalho, como o foco é o Serviço Social da 

Indústria do Estado do Ceará, o que importa reter é que, a partir da sua 

estruturação, a classe burguesa industrial descobre uma nova ideologia do 

convencimento que será discutida a seguir com o processo histórico da 

formação do Serviço Social da Indústria nas terras cearenses. 

 

                                                           
41  O texto pode ser encontrado no site <http://www.pstu.org.br>. com o seguinte título 

“Cinco observações sobre a crise da educação pública para uma estratégia 
revolucionária”. 
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3.3 A criação do Serviço Social da Indústria do Estado do Ceará: uma 

nova ideologia do convencimento para a classe trabalhadora da 

indústria  

 

Os anos que precederam a Segunda Guerra Mundial (1939-45), o 

processo de industrialização, a urbanização acelerada por conta das 

transformações sociais causaram na sociedade brasileira eminentes 

agitações sociais, com reivindicações como: salários insuficientes, falta de 

moradia, insalubridade no local de trabalho, alimentação dentre outros.  

 

Nessa época, foi comum ocorrer greves de operários, protestos da 

sociedade de um modo geral. Por conseguinte, novos e independentes 

sindicatos foram criados, especificamente nos Estados mais 

industrializados, além disso, em 194, o Partido Comunista foi legalizado, 

fazendo base apara organização do Partido Trabalhista Brasileiro, junto à 

camada urbana da sociedade (SANTOS, 1995). 

 

Na esfera governamenta, a ditadura varguista agonizava. Getúlio 

tentava fazer de tudo para conseguir mais adeptos para seu governo. No 

final do Estado Novo, anistiou presos e opositores perseguidos na ditadura. 

Aos sindicatos, concedeu o direito de escolherem seus dirigentes sem a 

aprovação do Ministério do Trabalho. Mesmo assim, em 1945, a União 

Democrática Nacional (UDN) cerca o Palácio do Catete e obriga Getúlio a 

renunciar.  

 

A percepção da classe burguesa industrial sobre as mudanças 

econômicas, políticas e sociais que ocorriam no Brasil, na época implicou 

em um novo olhar sobre a classe trabalhadora. É perceptível esse fato no 

discurso do Senador Albano Franco nos anos de 1945, quando expressa os 

sentimentos de esperança que reacendeu na humanidade por conta do final 

da Segunda Guerra Mundial. O Senador relata que para o país continuar o 
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seu caminho de desenvolvimento é também necessário acima de tudo, 

“preparar o homem física, moral, intelectual e tecnicamente. Preparar o 

homem, sobretudo, socialmente, dando-lhe condição de vida pacífica e 

produtiva” (SOUSA, 1995, p. 7). 

 

É notório que, diante do mal-estar social no pós-guerra, a classe 

empresarial se viu pressionada a pensar uma nova estratégia de condução 

dos trabalhadores. Sousa (1995) ressalta que, nesse caminho de reflexões, 

empresários passaram a convocar convenções e congressos em nível 

nacional, objetivando essas discussões.  

 

Assim, em 1945, em Teresópolis, foi realizado a Primeira 

Conferência dos Produtores do Brasil, com o objetivo de discutir as 

conseqüências, mediante o fim da Segunda Guerra Mundial e a degradação 

do Estado Novo. O resultado dessa Conferência foi à estruturação do 

documento a Carta Econômica de Teresópolis.  

 

Em pesquisa Iamamoto e Carvalho (1990), ressaltam que a Carta 

Econômica de Teresópolis chama atenção para a contínua preocupação 

com o desenvolvimento industrial do país tomando por base a resolução da 

questão social. As autoras expõem que a continua elevação da 

industrialização estava diretamente ligada ao bem-estar do trabalhador, ou 

seja,  

 

[...] reduzir a deficiência do homem na produção, pondo-o em 
condições compatíveis quanto à alimentação, educação, habitação 
para si e sua família e quanto à eficiência nos métodos de 
produzir, será possível superar sua subnutrição, estado físico 
precário, falta de responsabilidade e cooperação, sua ausência de 
esforço e desejo de melhorar, que estão na origem de sua 
instabilidade e causam enormes danos à produção.  (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 1990, p. 276-277). 

 

A classe empresarial toma para si essa estratégia de apaziguamento 

da massa produtora. Dessa forma incentiva a criação de Comissões de 

Eficiência e Bem-Estar Social nas Empresas. Essas comissões tinham o 

caráter filantrópico assistencialista, pois se dedicavam apenas a propiciar a 
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venda de gêneros alimentícios e vestuários com preço mais acessíveis 

(SOUSA, 1995). 

Desse modo, em 1946, um grupo de empresários respaldados pela 

CNI, tornam pública suas intenções em um documento chamado a “Carta da 

Paz Social” (DELGADO, 2007). O referido documento traz em suas 

colocações o seguinte posicionamento:  

 

[...] as classes produtoras aspiram a um regime de justiça social 
que, eliminando incompreensões e mal entendidos entre 
empregadores e empregados, permita o trabalho harmônico, a 
recíproca troca de responsabilidades, a justa divisão de direitos e 
deveres, e uma crescente participação de todos na riqueza comum. 
(CNI, 1946, p. 2 apud DELGADO, 2007, p. 14). 

  

Conseqüentemente, em 1946, Roberto Simonsen, presidente da 

FIESP sugere a direção da CNI que seja criado o Serviço Social da Indústria 

e, para garantir que o empresariado admitisse financiar esse serviço, a 

solução encontrada foi estabelecer contribuições compulsórias a ser 

decretada pelo Estado, estratégia semelhante à criação do SENAI. Assim, 

nesse mesmo ano, o Presidente da República, General Eurico Gaspar 

Dutra, cedendo às pressões pessoais de Roberto Simonsen (FIESP) e 

Morvan Dias de Figueiredo assina o Decreto n.º 9.403 que institui o Serviço 

Social da Indústria. 

   

De acordo com o documento “O Sistema SESI” (1980), a entidade 

veio em primeiro momento, para atender demandas como: a melhoria de 

condições de habitação e de transporte, solucionar problemas de 

alimentação e de higiene, desenvolver conhecimentos de conceitos e 

normas sobre os deveres sociais e cívicos, colaborar com instituições 

contribuintes do SESI, no que se refere à assistência médica, cirúrgica, 

hospitalar e odontológica para os trabalhadores. Já para Weinstein (2000) o 

maior desafio da instituição era o movimento operário e sua crescente 

mobilização, que, com suas greves, e respaldado pelo partido comunista 

representava uma profunda ameaça à paz social. 

 

O SESI representava uma “organização ideológica confessa”, 
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nascida já com um objetivo específico, o do apaziguamento da massa 

produtiva. Dessa forma, a instituição tem na cultura moral e cívica42 do 

trabalhador, o ponto central de sua atuação.   

 

Segundo Rodrigues (1997), em sua pesquisa sobre o Sistema S, o 

SESI é, em sua gênese, o complemento do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), nos seguintes aspectos: ambos são 

criados por decretos-leis e entregues à nova burguesia industrial, tendo 

como representante a CNI. Suas fontes prioritárias e primárias de recursos 

são o recolhimento compulsório (obrigatórios) de contribuições das 

empresas industriais aos cofres públicos e, finalizando, tanto o SESI como o 

SENAI buscam contribuir para a formação da força de trabalho industrial. 

 

Dessa forma, passamos aqui a trilhar o caminho de atuação do 

Serviço Social da Indústria (SESI), especificamente, o SESI Ceará. Trata-se 

de uma instituição de abrangência nacional e que tem como objetivo, 

proporcionar “bem-estar ao trabalhador da indústria”. Tal objetivo é 

expresso em uma ampla política assistencial e educacional. 

 

No Estado do Ceará, o Serviço Social da Indústria (SESI) foi 

instituído em 1º de julho de 1948, vinculado à Federação das Indústrias do 

Estado (FIEC)43, com proposta de atendimento dos trabalhadores da 

indústria. Tal serviço estruturava-se desde o processo de escolarização até 

o serviço social que correspondia à saúde ocupacional do trabalhador e o 

lazer.  

 

O Ceará teve uma situação sui generis, pois a criação do SESI 

                                                           
42  Corroborando com o pensamento de Abreu e Inácio Filho (2006), o conceito de uma 

cultura moral e cívica instituída socialmente no Brasil nas décadas de 60, 70 e até 
meados dos anos de 1980 não foi nada mais do que uma tentativa de enquadrar o 
comportamento das pessoas dentro de um padrão social. Para os autores, temas como a 
família, o trabalho, a nação, a tradição eram fontes de respeito. 

43   A criação da Federação das Indústrias do Estado do Ceará era um desejo dos industriais 
do Estado Novo desde a década de 40. Em 12 de maio de 1950, foi expedida a carta de 
reconhecimento da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, pelo Ministério do 
Trabalho. Ver site oficial, disponível em: <http//:www.sfiec.org.br>. Acesso em: 21 out. 
2009.  
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estava mais voltada à questão do processo de escolarização dos 

trabalhadores da indústria do que a preocupação com a saúde ou o lazer. 

Situação essa que tem como causa nas terras alencarinas entre os anos de 

1930 a 1945 responder pela maior produção de algodão do Brasil. 

 

De acordo com Nobre44 (2001, p. 161), “As indústrias de fiação e 

tecelagem dos Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia e do Rio 

Grande do Sul trabalhavam, em parte, com o algodão cearense [...].” Essa 

situação coloca o Estado como principal exportador também para portos 

europeus, sendo LiverPool (Inglaterra) seu maior consumidor, seguindo pela 

Alemanha, França, Holanda, Bélgica e Portugal.  

 

No campo da educação, os anos de 1930 a 1950, representam de 

forma insipiente o investimento estadual na escolarização da população de 

um modo geral, Montenegro (1980, p. 126-127) expõe essa situação no 

levantamento estatístico abaixo: 

 

No primeiro censo, havia 29,81% de alfabetizados, enquanto um 
segundo censo, se eleva para 31,19%. Entre os alfabetizados, está 
incluída a população escolar de mais de 10 anos. Na zona 
litorânea, havia 63,47% de analfabetos, enquanto na zona 
sertaneja, o analfabetismo era de 77,37%. Havia municípios que os 
analfabetos constituíam 88% da população. 

 

Esse fato característico da educação cearense é representativo do 

que se passava no país nos anos de 1930. Romanelli (2006), em sua 

análise, sobre a educação nacional revela que essa década e os anos 

posteriores respondem pela crescente distância entre educação e 

desenvolvimento. Para a autora, a elevação da educação no país não 

acompanhou o crescente desenvolvimento econômico e social do Brasil, 

gerando assim uma defasagem no que se refere à escolarização da 

                                                           
44  Para uma discussão sobre a industrialização no Ceará, ver “O Processo Histórico de 

Industrialização do Ceará” de Geraldo da Silva Nobre (2001). Na primeira parte da obra 
o autor faz um apanhado histórico sobre o início da industrialização no Ceará da 
artesania colonial até as primeiras fábricas. No segundo momento se detém a estudar a 
intervenção do empresariado cearense no processo econômico e para finalizar estuda os 
órgãos representativos de classe como a Federação das Indústrias do Estado, o SENAI, 
o SESI e o IEL. 
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sociedade como um todo.  

A origem do SESI cearense está ligada aos Cursos de Formação de 

Educadores Sociais.45 Esses cursos tinham como objetivo formar pessoas 

para atuar nas atividades desenvolvidas pela instituição. Essas atividades, 

inicialmente, eram cursos de alfabetização, de corte e costura, e as de 

assistência econômica. Pouco tempo depois, em virtude dos empresários 

cearenses, afirmarem estar prejudicados com o absenteísmo dos 

trabalhadores e constatando esse fato através de pesquisas coordenadas 

pelo Departamento Nacional da CNI, foi autorizada a instalação de clínicas 

médicas e dentárias e ambulatório de enfermagem, nos núcleos do SESI 

(NOBRE 2001). 

 

É relevante salientar que, no início, o empresariado cearense não 

manteve vinculação direta com o SESI Ceará, sendo este considerado um 

órgão assistencial46 como outro qualquer. Nobre (2000) ressalta que, nos 

primeiros anos, a entidade era vinculada à Federação dos Círculos 

Operários do Ceará47 e, muitas vezes, o trabalho era mais voltado aos 

interesses partidários e eleitorais do que do que as questões do bem-estar 

dos próprios trabalhadores. 

 

Essa situação muda na década de 50 quando os engenheiros Waldyr 

Diogo de Siqueira e Thomás Pompeu de Souza Brasil Neto interessam-se 

em administrar o SESI Regional, compreendendo que a entidade não podia 

ficar desvinculada da classe empresarial, pois intervinha exatamente na 

vida dos trabalhadores da indústria. Em 1952 o SESI Ceará foi reconhecido 

em forma de lei como órgão vinculado a Federação das Indústrias do 

Estado. 

 

                                                           
45  Segundo Nobre, esses cursos foram coordenados “pelos professores Carlos Marques 

Pinho e Diva Benevides Pinho, escolhidos dentre os nomes de maior projeção do 
magistério e da intelectualidade cearense na área de estudos sociais.” (2001, P. 308). 

46  Com relação ao assistencialismo empresarial, ver o livro “A Filantropia Empresarial: nem 
caridade, nem direito”. Autora Nathalie Beghin, São Paulo, Cortez, 2005. 

47  Ver RIO, Cristiane Porfírio de Oliveira do. O movimento operário e a educação dos 
trabalhadores na Primeira República: a defesa do conhecimento contra as trevas da 
ignorância. Tese de Doutorado pela Universidade Federal do Ceará, 2009. 
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A direção do SESI iniciou um processo de reestruturação da 

entidade, com o objetivo de colocar em consonância as ações 

desenvolvidas com os desejos empresariais. O setor do Serviço Social foi 

direcionado a atender casos individuais, de grupos e da comunidade, 

atuando junto aos demais serviços prestados pela entidade, segundo Nobre 

(2001, p. 310), a estrutura ficaria da seguinte forma: 

 

-  O Serviço de Educação Social, chefiado inicialmente pelo Dr. 
Valdemir de Andrade Braga e, em seguida, pela professora 
Maria Helena Góis Pereira; 

-  O Serviço de Assistência aos Desportos e Recreação, chefiado 
pelo servidor Jesus de Oliveira Nogueira, que fora o gerente do 
primeiro Posto de Abastecimento e, em seguida, administrador 
do Núcleo Social da Parangaba; 

-  O Serviço da Medicina Social, em cuja chefia o Dr. Aloísio 
Soriano Aderaldo sucedera ao Dr. Édson Braga, sucedido, por 
sua vez, pelo Dr. Raimundo Rodrigues Pinto; e  

-  O Serviço de Assistência Econômica, chefiado pelo servidor 
Hipólito Remígio de Freitas.  

 

Essa estrutura corresponde à origem das ações desenvolvidas pelo 

SESI no Ceará. Nos anos pós-intitucionalização a classe da burguesia 

industrial do Ceará começou a exigir do SESI uma maior intervenção na 

vida dos trabalhadores da indústria. As orientações configuravam-se 

principalmente na construção de ações no âmbito educativo e de lazer. A 

educação, porque a classe trabalhadora precisava urgentemente cobrir uma 

demanda existente nas fábricas do Ceará e de lazer, porque a política do 

“pão e circo” 48 funcionava muito bem na condução ideológica da classe 

trabalhadora da indústria.  

 

O fato acima é expressivo quando pesquisamos as ações 

desenvolvidas nas décadas de 50 até 70, quando foi criado o Conjunto 

Operário de Folclore e Rondas Populares, depois foi inaugurado o Centro 

Social Thomás Pompeu de Sousa Brasil, a Academia de Dança Clássica e o 

Centro de Instrumentistas de Corda. Essas estruturas foram condições 

primárias para o enraizamento do SESI na classe trabalhadora do Ceará.  

                                                           
48  Política criada pelos antigos romanos, que prevê o provimento de comida e diversão em 

detrimento da liberdade, com o objetivo de diminuir ou acabar com os conflitos. 
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Segundo Diógenes (2004), nos anos 80, o SESI Ceará passa a ter 

uma estrutura organizacional menos centralizada e com maior grau de 

flexibilidade e articulação entre várias ações. A instituição percebe de forma 

mais ampla seu papel social e elege a educação como carro chefe de suas 

ações. Ao longo da nossa discussão sobre os vetores de negócio essa fato 

será explicito com maior riqueza de detalhes. 

 

O SESI Ceará tem como raio de ação toda Região Metropolitana e 

municípios circunvizinhos. Em Fortaleza, a instituição funciona com 

atendimentos nas indústrias têxteis, de beneficiamento de castanha de caju, 

de pesca, artesanal, fábricas de torrefação de café e construção civil, como 

também nas unidades escolares: Escola de Educação Básica Dr.Thomaz 

Pompeu de Sousa Brasil e Escola de Educação Básica Euzébio Mota de 

Alencar, localizadas respectivamente nas Unidades de Negócio da Barra do 

Ceará e da Parangaba.49 

 

No campo administrativo, a Instituição SESI responde ao 

Departamento Nacional, órgão administrativo encarregado de promover, 

executivamente, os objetivos institucionais tanto nos setores técnico, 

operacional, econômico, financeiro, orçamentário quanto contábil, conforme 

determinado nos planos e diretrizes adotadas pelo Conselho Nacional 

(artigo 32). A direção deste órgão cabe ao presidente da CNI.  Ligado ao 

Departamento Nacional estão os Departamentos Regionais. Cada um desse 

terá como diretor o Presidente da Federação de Indústrias local. Esse órgão 

é responsável pela atuação direta junto aos usuários (SANTOS, 1995). 

                                                           
49  O bairro é considerado o berço histórico do Estado do Ceará por ter sido o local onde o 

Capitão-Mor Pero Coelho iniciou a colonização do território construindo o Fortim de São 
Tiago, no ano de 1604. Não se sabe porque este foi abandonado e Pero Coelho deixa o 
Ceará. Disponível em: <http://pt.wilipedia.org/wiki/Barra_do_Cear%C3%A1>. Acesso em: 
15 out. 2009. A Parangaba era a antiga aldeia indígena que foi catequizada pelos 
jesuítas da Companhia de Jesus. Foi elevada a condição de vila em 1759 com o nome 
de Arronches. Foi incorporada a Fortaleza pela Lei n.º 2, de 13 de maio de 1835 e 
depois foi restaurado município pela Lei n.º 2.097, de 25 de novembro em 1885 com o 
nome de Poramgaba e finalmente foi incorporado a Fortaleza pela Lei n.º 1.913, de 31 
de outubro 1921. Durante o último período como município chegou a ter sua própria 
linha de bonde entre os anos de 1894 e 1918. Disponível em: 
<http://pt.wilipedia.org/wiki/Parangaba>. Acesso em: 15 out. 2009. 
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O SESI de cada região é coordenado por um Superintendente Geral, 

que, com seus Gerentes de Negócio responde pelos vetores da saúde 

ocupacional, da educação do Trabalhador e do lazer na Empresa. Com 

relação à educação do Trabalhador, esse vetor possui o Núcleo de 

Assessoria Técnica em Educação (NATE), que direciona as ações de cunho 

pedagógicas em todas as unidades do SESI no Estado do Ceará. 

 

Como pessoa jurídica, o SESI utiliza contribuição compulsória paga 

pela indústria, para fins sociais; estando sujeito a auditorias externas a 

cargo da Secretaria de Controle Interno do Ministério do Trabalho e 

submete sua prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. A 

questão dos recursos do Sistema S, e nesse universo está incluso o SESI, é 

o grande problema da instituição na atualidade. Os recursos vêm das 

contribuições obrigatórias, atualmente, de 2,5% sobre as folhas de 

pagamento das empresas, recolhidos pela previdência social e repassados 

para o Sistema S. O grande problema da Instituição, na atualidade, reside 

na gestão privada dos recursos, que são públicos, mas administrados de 

forma particular. Esclareça-se: quem paga as ações sociais (Educação, 

Saúde e Lazer) feitas nesse sistema são os trabalhadores, portanto, é o 

dinheiro público. Este é o motivo da reforma proposta em 2008 pelo 

Ministério da Educação50 (SOUSA; GOMES, 2009).   

 

É relevante salientar que, principalmente, hoje em dia, muitos dos 

trabalhos que o Sistema S desenvolve são em parcerias e/ou convênios com 

escolas, prefeituras municipais, empresas e outros órgãos que se 

predispuserem a dividir os custos, sejam cedendo dinheiro, funcionários, 

espaço físico, etc. E, ainda, há o fato de os usuários pagarem taxas, mesmo 

que reduzidas, pelos serviços utilizados. Mesmo não se considerando esses 

dois últimos como fontes de renda propriamente ditas, pode-se pensá-los 

                                                           
50  De acordo com Sousa e Gomes (2009), essa discussão sobre o Sistema S já perdura por 

10 anos no Brasil, ou seja, ele precisa gerenciar recursos públicos de forma 
transparente, com fiscalização, acompanhamento e participação de conselhos 
representativos da sociedade.  
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como recursos não subtraídos da receita de todo o sistema.  

 

Nesta perspectiva, a classe trabalhadora da indústria contribui 

duplamente pelos serviços prestados pela Instituição, uma parte saindo via 

folha de pagamento e outra com taxas quando necessitam dos serviços quer 

seja na área da educação, da saúde ou do lazer. 

 

Em artigo publicado sobre o financiamento do Sistema S, Paduan 

(apud SOUSA; GOMES, 2009) ressalta que, em reportagem do dia 29 de 

maio de 2008, a Revista Exame apresenta que o Sistema S movimentou 

entre os anos de 2007 e 2008 um orçamento de 11 bilhões de reais, de 

acordo com o Tribunal de Contas da União. Esse fato tem gerado 

controversas, discussões em nível de governo federal que coloca de um 

lado o grupo de empresários, e de outro a representação dos trabalhadores 

que advoga uma maior participação nas decisões do sistema.51 

 

De acordo com o documento, “Estrutura e Funcionamento” (SESI, 

2001c, p. 1) fica explícito o recorte social que o SESI faz com relação ao 

atendimento social. 

 

A empresa é eleita como local privilegiado para o desenvolvimento 

dos programas estratégicos, conjugando-se, dessa forma, o fortalecimento 

da indústria com o crescimento das condições de vida de seus funcionários. 

O sucesso das empresas, em um ambiente marcado pela crescente 

competição e por fortes mudanças tecnológicas, está cada vez mais 

                                                           
51  Criado em maio de 2003, o Fórum Nacional do Sistema “S”, que integra SESI, SENAI, 

SESC, SENAC, SEST, SENAT, SENAR, SESCOOP E SEBRAE, é um espaço de diálogo 
estabelecido entre governo, empresários e trabalhadores com o escopo de produzir 
estudos e propostas de aprimoramento dos Serviços Sociais de aprendizagem, 
cooperativismo e empreendedorismo. Um dos seus principais objetivos é a inclusão dos 
trabalhadores nos conselhos deliberativos dos Sistemas SESI, SENAI, SESC E SENAC, 
com a assinatura, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos Decretos Presidenciais 
de números 5.725, 5.726, 5.727 e 5.728, em 16 de março de 2006. Algumas das 
atribuições do Fórum são: a divulgação e defesa do conjunto das instituições do Sistema 
S; identificação de fontes alternativas de financiamento para os projetos do Sistema, 
com melhoria na arrecadação da contribuição legal; e concepção de critérios para ação 
sinérgica das entidades. Tudo isso mediante parcerias e programas conjuntos, 
respeitada a autonomia e finalidade de cada uma das entidades. Disponível em: 
<http://www.conselhonacionaldosesi.org.br.>  Acesso em: 10 fev. 2010. 
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associado à sua capacidade de implantar modelos de gestão, baseados na 

mobilização das capacidades humanas de seus colaboradores, obtendo 

permanente flexibilidade e inovação como condição de competitividade. 

 

Entendendo ser um campo profícuo de mediação entre a 

lucratividade capitalista e o apaziguamento da massa produtiva, a educação 

usada dentro da empresa52, como também inserida nesses três vetores, 

passa a ser a chave de condução de todos os projetos delineados pela 

instituição. Essa mediatização deixa claro que a educação serve como 

ponte ideológica para “educar” o setor produtivo. Assim, as propostas de 

intervenção no espaço laboral perpassam pela condução pedagógica, ou 

seja, a instituição usa de meios e técnicas de aprendizagem para se fazer 

chegar ao setor produtivo. Esse fato torna-se contundente à medida que se 

analisa os três vetores de negócio e suas inter-relações com a classe 

trabalhadora da indústria. 

 

3.4 O SESI e seus vetores de negócio: saúde ocupacional, lazer na 

empresa e educação do trabalhador 

 

A burguesia empresarial cearense tem investido desde a década 

de 40 no completo enraizamento de suas ações na vida do trabalhador. 

Historicamente, nunca e em tempo algum uma instituição que não fosse 

vinculada a esfera estadual, municipal ou federal esteve tão presente na 

condução de uma classe social inteira. O SESI, nessas últimas duas 

décadas com ações no campo da saúde, educação e lazer tem alcançado 

um locus privilegiado na sociedade cearense.  

 

O enraizamento dessas instituições na sociedade nos conduz a 

uma reflexão sobre a apropriação dos espaços de Direitos Constitucionais 

pela classe burguesa empresarial, ou seja, a intervenção por essa classe no 

setor público. De forma agressiva, o gerenciamento social pelo setor 

                                                           
52  Aqui estamos nos referindo aos programas e projetos articulados pelo SESI dentro dos 

espaços das empresas. 
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empresarial assenta-se no pressuposto de que o poder público é uma 

máquina falida e desgastada, por isso não tem condições de prover uma 

saúde, um lazer e uma escola digna para a população. Por essa via, entra o 

setor privado com uma proposta de gerenciamento desses serviços (Saúde, 

Educação e Lazer), apostando na condução do empresariado.  

 

Segundo Oliveira (2003), o gerenciamento por empresários, de 

serviços que naturalmente são de responsabilidade do Estado, trazem de 

forma subjetiva ao trabalhador uma sensação de que o setor particular tem 

a capacidade de produzir mudanças nas condições de miserabilidade e de 

exclusão nas quais vive a grande maioria da população brasileira. 

 

Em âmbito mundial e local, com o processo de globalização e 

asseveração do cenário neoliberal, especificamente da década de 90 para 

os dias atuais, tem contribuído para que a classe trabalhadora possa 

constatar mesmo que de forma equivocada, que os serviços oriundos do 

setor privado são melhores do que os proporcionados pelo Poder Público. O 

caso do Serviço Social da Indústria no Ceará é um exemplo específico 

dessa situação. A entidade que iniciou com educação para os trabalhadores 

das fábricas, após a década de 50, investiu pesadamente na saúde e no 

lazer desses trabalhadores, alargando seu raio de atendimento. Dos anos 

de 1990 para os nossos dias os três vetores de negócio transformaram-se 

em ferramentas carregadas de ideologia da classe dominante.   

 

Ao embalo das promessas de uma melhor educação, uma saúde 

de qualidade e o direito a um lazer, o que se percebe é o acirramento do 

processo de dependência dos trabalhadores ao sistema do capital. Nesse 

caso, a “filantropia empresarial53” que o SESI Ceará propaga através dos 

seus serviços, nos parece um “marketing social”, para encobrir a lógica 

perversa do mercado, que, no caso, configura-se na prisão da subjetividade 

do trabalhador. Sempre nos perguntamos quais as razões desse repentino 

interesse a respeito da saúde e do lazer da classe trabalhadora da 
                                                           
53  Sobre Filantropia Empresarial, ver a obra de Nathalie Beghin (2005), “A Filantropia 

Empresarial: nem caridade nem direito”.  
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indústria?  

 

Para Beghin (2005), trata-se de um recurso temporário para 

minimizar as pesadas criticas que se concentram sobre o real interesse do 

capital. Nesse caminho, veremos como se articulam esses vetores de 

negócio do SESI Ceará e seu conseqüente enraizamento no universo da 

classe trabalhadora da indústria.  

 

3.4.1 Saúde ocupacional  

 

Achamos relevante considerar a história inicial de implantação da 

saúde ocupacional no SESI Ceará, visto que no decorrer da pesquisa 

documental encontra-se comprovação suficiente para expor o real interesse 

da classe burguesa em proporcionar saúde ao trabalhador.  

 

Apesar das primeiras atividades desenvolvidas serem no âmbito da 

educação, com cursos de alfabetização, de corte e costura e de assistência 

econômica, Nobre (2002) revela que, em 1950, o Departamento Nacional 

efetua uma pesquisa de grande dimensão territorial em solicitação por 

empresários que se sentiam prejudicados pelo absenteísmo dos 

trabalhadores enfermos. A pesquisa chega à conclusão que o fato da 

ausência de um elevado número de trabalhadores em virtude de doenças 

ocupacionais54 mantinha uma relação direta com a produtividade da 

empresa. 

 

Partindo dessa constatação, em 1952, foi autorizada a instalação de 

                                                           
54  No que se refere a empresa como pode ver em meados dos anos 50 a saúde do 

trabalhador já era questão de discussão empresarial, porém em nível de política pública 
Silva (2008) expõe que foi durante a Reforma Sanitária, em meados de 1970 que essa 
área foi inclusa em uma nova concepção de saúde pública. A partir da década de 1990, 
a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal n.º 8.080/90), em seu artigo 6º, parágrafo 3º, 
regulamentou os dispositivos constitucionais sobre a Saúde do Trabalhador como "um 
conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e 
vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como à 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho” (SILVA, 2008, p. 20).  
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clínicas médicas, dentárias e um ambulatório de enfermagem na cidade de 

Fortaleza. Esses espaços de atendimento recebiam os trabalhadores das 

empresas vinculadas ao SESI ou SENAI. Após a década de 60, os serviços 

de saúde também foram extensivos a comunidade cearens, ficando 

conhecido por sua efetividade no atendimento.  

 

A entrada desses serviços na empresa inicia-se mais ou menos na 

década de 80 quando a Instituição assume uma estrutura organizacional 

menos centralizada e com maior grau de flexibilidade e articulação entre as 

várias ações no âmbito da saúde, educação e lazer. Diógenes (2004, p. 17) 

ressalta que, notadamente, nos anos 80, que “o trabalhador, enquanto 

sujeito coletivo surge como ator emblemático de todas as ações que irão ser 

desenvolvidas pelo SESI.” 

 

Na década de 90, que coincide com o ápice do processo de mudança 

no mundo do trabalho, a instituição tenta identificar novas posturas 

metodológicas de ação social. Nesse cenário, encontra-se como linha de 

atuação, ações preventivas. Essas ações configuram-se por meio de 

palestras, seminários, teatro de bonecos55, contemplando conteúdos 

voltados aos cuidados que o trabalhador deve ter com seu bem-estar. Assim 

projetos como: “Saúde e segurança no trabalho para indústria”, “Prevenção 

as Doenças Sexualmente Transmissíveis/Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (DST/AIDS)”, “Prevenção às drogas”, “Empresa e família”, vai 

fazendo parte da trilha de atendimento desse setor.  

 

A equipe da instituição que trabalha nessa área tem como objetivo 

dar conta de qualquer situação no universo da saúde que possa trazer efeito 

negativo à produção. Consultando o site da Instituição56, essa linha de 

atuação fica clara com as seguintes palavras: 

                                                           
55  O teatro de bonecos ganha forma no SESI a partir da década de 1990, representando 

uma técnica pedagógica nova que cria uma nova forma de comunicação entre os 
trabalhadores e os técnicos da instituição. Ver esse assunto de forma mais aprofundada 
em Cenas de uma Tecnologia Social: botando boneco (DIÓGENES, 2004). 

56  Site oficial do SESI, disponível em: <http://www3.sesi.org.br/Programas/saude.htm.> 
Acesso em: 27 jun. 2007. 
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Os acidentes de trabalho ainda são fontes de preocupação para o 
SESI, empresário e trabalhadores. Com o programa SESI Saúde e 
Segurança no Trabalho para a Indústria são realizadas ações nas 
áreas de higiene e segurança, educação e capacitação, meio 
ambiente e promoção e proteção da saúde no trabalho. O objetivo 
é conciliar saúde e bem-estar do industriário com a segurança no 
ambiente de trabalho e desenvolvimento empresarial. As empresas 
são orientadas na adoção de medidas que preservam a integridade 
física e psicológica de seus empregados, reduzindo custos 
decorrentes de acidentes e de doenças ocupacionais. (Grifo 
nosso). 

 

Em materiais de marketing e propaganda, percebe-se que o foco 

principal está em conciliar a saúde e o sistema produtivo. A visão é ter um 

trabalhador que se mantenha saudável e capaz de transpor as dificuldades 

oriundas da labuta diária. Dentro dessa perspectiva, a Instituição usa 

estratégias de aprendizagem como relatada acima, para, de forma lúdica, 

fazer-se compreender e alcançar mais rapidamente a consciência desse 

colaborador. 

 

O SESI encontrou, com o sistema capitalista a sua maneira de se 

reverberar enquanto entidade enraizada no próprio sistema. O que estamos 

querendo dizer é que da mesma forma que o capital é capaz de 

autoregenerar à medida que esteja entrando em um processo de exaustão, 

as instituições que dele fazem parte também se auto-regeneram, na mesma 

proporção. O SESI descobriu que capturar o trabalhador através de pontos 

basilares da existência humana, saúde, lazer e educação o tornavam preso 

em seu próprio labirinto. 

 
Nos anos 2000, a Instituição inicia uma reorganização estrutural em 

seus vetores de negócio. O setor da saúde implementou programas voltados 

à saúde e segurança do trabalho. O lazer proporcionado pelo SESI foi 

revitalizado com propostas de ações para atendimento dos trabalhadores e 

seus familiares na própria empresa e nos núcleos de negócio do SESI e o 

setor da educação implanta projetos na área das novas tecnologias em 

especial em informática educativa.  
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Na área da saúde, a partir dos anos 2000 foi implantado o programa 

de ação chamado Programa Saúde e Segurança no Trabalho, que é 

desenvolvido através dos seguintes programas: 

 

PROGRAMAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) 

Consiste de um conjunto de medidas 
realizadas no âmbito da saúde e segurança 
do trabalho, com o intuito de prevenir e 
controlar agravos de origem ocupacional e, 
deste modo, preservar a integridade física e 
mental dos trabalhadores da indústria. 

Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais  

(PPRA) 

Programa instituído pela Portaria 3214 do 
Ministério do Trabalho e Emprego como 
Norma Regulamentadora Nº 9. Tem como 
finalidade a prevenção dos riscos 
ocupacionais através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e controle dos 
mesmos. 

Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção (PCMAT) 

Programa instituído pela Portaria 3214/78 do 
Ministério do Trabalho e Emprego. É 
obrigatório para empresas que tenham a 
partir de 20 empregados e tem o objetivo de 
projetar condições e meio ambiente ideais 
para os trabalhadores de empresas de 
construção (civil, estradas, túneis etc.). 

Programa de Prevenção de 
Absenteísmo  

(PPA) 

Destina-se às empresas que desejam 
racionalizar suas ações diante da 
problemática epidêmica das ausências ao 
trabalho. Através de levantamento 
preliminar, realiza-se um diagnóstico da 
situação, com identificação das causas, 
setores com maior prevalência, gráficos e 
indicadores que servirão de referência para 
acompanhamento e avaliação dos 
resultados. A partir daí, planeja-se 
juntamente com a direção da empresa as 
ações que proporcionarão a redução do 
absenteísmo, tendo como premissa as 
questões éticas e a elevação do nível de 
satisfação do colaborador, através da 
melhoria de sua qualidade de vida. 

Programa de Conservação Auditiva  
(PCA) 

Também denominado Programa de 
Prevenção de Perda Auditiva - PPPA, 
sugerido pela NR 9 – Norma 
Regulamentadora Nº 9 mediante os riscos 
discriminados na NR 15 que limita a 
tolerância ao nível de pressão sonora e 
exposição a produtos químicos em relação 
ao tempo de trabalho. O PCA objetiva a 
prevenção de mudança dos limiares 
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auditivos através de monitoramento, ações 
educativas e orientações de controle do 
ruído na fonte, no meio e no receptor. 

 
 

PROGRAMAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Perfil Profissiográfico 
Previdenciário  

(PPP) 

O PPP é um documento individual exigido 
pela legislação previdenciária e reúne 
informações administrativas, ambientais e 
de monitoração biológica sobre as 
condições de trabalho do trabalhador em 
determinada empresa, a fim de que ele 
possa ter um histórico sobre sua vida 
profissional. 

Laudo Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho (LTCAT) 

Documento exigido pela legislação 
previdenciária (INSS) para fins de 
caracterização de condição especial de 
atividades laborais. O LTCAT também 
subsidia a empresa nas declarações da 
GFIP e elaboração do PPP – Perfil 
Profissiográfico Previdenciário. 

Quadro 2: Programas usados na Saúde do Serviço Social da Indústria. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como podemos perceber, a instituição tem nesses últimos anos, tem 

investido pesadamente em ações no âmbito da saúde e bem estar da classe 

trabalhadora, nas entrelinhas objetivando a captação do trabalhador nas 

teias do sistema.  Farias (2007, p. 50), em pesquisa sobre como a empresa 

seqüestra a subjetividade do trabalhador57 expõe que a organização executa 

esse trabalho “através de pequenos gozos narcísicos alicerçadas nos 

valores sociais e econômicos capitalistas”, ou seja, a organização 

proporciona um bom atendimento, uma excelente infra-estrutura de saúde e 

lazer, uma boa alimentação, além de investimento na carreira do 

funcionário, como viagens, cursos, bolsas de estudo para os filhos, dentre 

outras coisas que a classe trabalhadora da indústria não teria acesso em 

                                                           
57  O sequestro da subjetividade por parte da organização consiste no fato desta apropriar-

se, planejadamente, através de programas na área de gestão de pessoas, e de forma 
sub-reptícia, furtiva, às ocultas, da concepção de realidade que integra o domínio das 
atividades psíquicas, emocionais e afetivas dos sujeitos individuais ou coletivos que a 
compõem (trabalhadores, empregados). Estas atividades formam a base da percepção e 
da representação que permite aos sujeitos interpretar o concreto pela via do pensamento 
e tomar atitudes (agir). O sequestro da percepção e da elaboração subjetiva priva os 
sujeitos de sua liberdade de se apropriar da realidade e de elaborar, organizar e 
sistematizar seu próprio saber, ficando à mercê dos saberes e valores produzidos e 
alimentados pela organização seqüestradora (FARIAS, 2007, p. 50) 
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situações normais.  

 

 

Como o trabalhador só pode ter acesso a esses bens imateriais 

estando vinculado a empresa, Farias comenta que a classe se sujeita a 

enfrentar condições físicas e psicológicas de trabalho cada dia mais 

precárias para ter acesso a tudo isso. 

 

3.4.2 Lazer na empresa  

 

No lazer, a forma não difere muito. A Instituição trabalha com o 

conceito de ginástica laboral, que, ao longo dos anos, vem sendo um grande 

aliado para as necessidades do mundo do capital. Esse serviço objetiva a 

prevenção e reabilitação de doenças ocupacionais e acidentes no ambiente 

de trabalho, através de um programa de ginástica lúdica, exercitada no 

próprio ambiente de trabalho. 

  

É relevante aprofundar o conceito de ginástica laboral58 para 

compreendermos a importância que adquiriu no decorrer dos anos para o 

SESI. Essa atividade tem uma relação direta com a história do sistema 

capitalista de produção, pois a modalidade surgiu como forma de prevenção 

                                                           
58  O programa de ginástica laboral poderá ser aplicado em toda a empresa, iniciando nas 

áreas críticas de trabalho. Os exercícios são elaborados e aplicados de acordo com as 
exigências físicas laborais sobre as várias estruturas osteomusculoligamentares dos 
trabalhadores. As formas de aplicação são: antes do início das atividades de trabalho, 
aquecendo o corpo e preparando-o para exercer a atividade laboral; durante a jornada 
de trabalho, com objetivo de distensionar e compensar a musculatura sobrecarregada 
pelo trabalho; após a jornada de trabalho, com o objetivo de relaxar a musculatura e 
diminuir as tensões musculares provocadas pelo trabalho. Segundo Marquesini (2002 
apud OLIVEIRA et al., 2007), há três tipos de ginástica laboral: - Preparatória: Ginástica 
com duração geralmente de 5 a 10 minutos realizada antes do início da jornada de 
trabalho. Tem como objetivo principal preparar o funcionário para sua tarefa, aquecendo 
os grupos musculares que irão ser solicitados nas suas tarefas e despertando-os para 
que se sintam mais dispostos ao iniciar o trabalho. - Compensatória: Ginástica com 
duração geralmente de 10 minutos, realizados durante a jornada de trabalho, 
interrompendo a monotonia operacional e aproveitando pausas para executar exercícios 
específicos de compensação aos esforços repetitivos e às posturas inadequadas 
solicitadas nos postos operacionais. - Relaxamento: Ginástica com duração geralmente 
de 10 minutos, baseada em exercícios de alongamento realizados após o expediente, 
com o objetivo de oxigenar as estruturas musculares envolvidas na tarefa diária, 
evitando o acúmulo de ácido láctico e prevenindo as possíveis instalações de lesões.   
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contra os problemas causados por lesões de esforço repetitivo e demais 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho.  

 

A primeira ideia vem da Polônia por volta de 1925 com o nome de 

“Ginástica de Pausa”.  Anos depois surgiu na Holanda, Rússia, Bulgária, 

Alemanha Oriental e em outros países, na mesma época. Em 1928 é pela 

primeira vez implantada no Japão com os operários das empresas de 

correios, porém tem seu apogeu na década de 1960, visto ter apresentado 

estatisticamente a diminuição de acidentes no trabalho e influenciado no 

aumento da produtividade.  

 

Segundo Marchesini (2002 apud OLIVEIRA, A.M.; OLIVEIRA, D.L.S., 

2007), no Brasil, a semente brotou em 1973, na Escola de Educação 

Feevale (Escola de Educação Física da Federação dos Estabelecimentos de 

Ensino de Novo Hamburgo/RS) com um Projeto de Educação Física 

Compensatória e Recreação no qual a escola estabelecia uma proposta de 

exercícios baseados em análises biomecânicas. No ano seguinte foi 

implantada a ginástica no início da jornada de trabalho e a “ginástica 

compensatória”, durante as pausas do trabalho, envolvendo 4.300 

trabalhadores na empresa Ishikawagima do Brasil (Ishibras), no Rio de 

Janeiro.   

 

Segundo artigo da Revista CONFEC (2006, p. 24-25): 

 

Por iniciativa do SESI/MG iniciou-se o “Programa de Ginástica na 
Empresa” fundamentado nos princípios da Ginástica Laboral 
estudados a partir de visitas técnicas de profissionais desse SESI 
aos estaleiros da Ishibras, para observação da ginástica então 
aplicada aos trabalhadores. 

 

Na década de 80, o SESI de Minas Gerais inclui o Programa 

Ginástica na Empresa no seu atendimento as empresas vinculadas ao 

sistema. Em fase posterior desenvolve um software específico para o 

programa que até os dias atuais é usado por todos os departamentos.  
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No Ceará, o que se tem notícia é que o SESI inicia o conceito de 

ginástica na empresa com trabalhadores da Caixa Econômica Federal 

especificamente nos anos de 1989. Essas atividades buscavam diagnosticar 

doenças oriundas do fazer produtivo concretizando um trabalho preventivo 

através de projetos educativos.59  

 

Após a década de 90, a Ginástica Laboral conceitua uma 

metodologia própria de trabalho que visa atender especificamente o setor 

produtivo e suas necessidades, objetivando o equilíbrio das capacidades 

físicas e mentais do indivíduo para que ele possa desenvolver-se com o 

máximo rendimento em todos os sentidos com atenção, agilidade e 

urgência, qualidade, trabalho em equipe, produção, satisfação de clientes e 

motivação. É esse equilíbrio das capacidades de seus funcionários, advindo 

da melhora na qualidade de vida, a que as empresas visam quando 

implantam os programas de ginástica laboral (MARCHESINI, 2002 apud 

OLIVEIRA, A.M.; OLIVEIRA, D.L.S., 2007). 

 

Do ponto de vista empresarial, desenvolver ações de promoção da 

saúde e da qualidade de vida para os trabalhadores representa um 

investimento de retorno garantido – a médio e longo prazo. Trabalhadores 

bem informados e conscientes de que seus comportamentos podem 

determinar o risco maior ou menor de adoecer (ou mesmo de ficar 

incapacitado ou morrer precocemente) são, certamente, mais saudáveis, 

produtivos e, possivelmente, mais felizes. Há diversas pesquisas no Brasil e 

exterior, relatando o quanto se pode economizar em tratamentos de 

doenças quando se investe em promoção da saúde. 

 

3.4.3 Educação do trabalhador 

 

No campo da educação, o SESI tem imposto uma cultura 

                                                           
59  Em primeiro momento os projetos se configuravam em palestras na área de saúde, 

alimentação e qualidade de vida, depois dos anos 2000 o SESI passou a implementar 
mini-ação global e campeonatos em empresas em todo o Estado do Ceará.  
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institucional de redentora do processo de formação da classe trabalhadora 

da indústria. Seus projetos e programas são construídos como expressão de 

sua atuação. Assim, a educação tornou-se ponto de reconhecimento 

nacional e na atualidade se apresenta como referencial nessa área através 

de parcerias com entidades reconhecidas internacionalmente. Essas 

parcerias contemplam a Fundo de População das Nações Unidas60 

(FNUAP), as Fundações Van Lee Fundaction61, Pathfinder/USAID62, além do 

Instituto Ayrton Senna63, que de forma direta ou indireta são colaboradoras 

nos serviços prestados pela instituição nessa área.  

 

O grande marco da mudança organizacional no SESI ocorreu a partir 

dos finais dos anos de 1980 e início de 1990. As transformações ocorreram 

com a concepção de um programa de educação voltado exclusivamente 

para o trabalhador da indústria e com um diferencial importante, o 

atendimento no próprio local de trabalho. O conceito em atender ao 

trabalhador no espaço laboral foi instituído por Rodolpho Fuchs na década 

de 40, no ministério de Gustavo Capanema. Segundo Fuchs em relatório 

intitulado “Os defeitos do Ensino Profissional Brasileiro”, o custo por aluno 

nas escolas profissionais federais era uma soma absurda, em contra ponto 

se essa formação fosse propiciada no espaço fabril, o preço a pagar cairia 

pela metade (WEINSTEIN, 2000). 

  

                                                           
60  Trata-se de uma agência de cooperação internacional para o desenvolvimento que 

promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável, 
com igualdade de oportunidades para todos; apóia os países na utilização de dados 
sócio-demográficos para a formulação de políticas e programas de redução da pobreza; 
contribuem para assegurar que todas as gestações sejam desejadas, todos os partos 
sejam seguros, todos os jovens fiquem livres do HIV/AIDS e todas as meninas e 
mulheres sejam tratadas com dignidade e respeito. Ver mais a respeito, no site: 
<http://www.unfpa.org.br>.  

61  Criada em 1949, a Fundação Bernard Van Leer de origem Holandesa tem como missão 
ajudar crianças de oito anos ou mais que estejam em situação de risco (violência, fome, 
miséria dentre outros). Ver site oficial, disponível em: <http//:www.bernardvanleer.org>.  

62  Fundação que subsidia projetos voltados à área da saúde e controle familiar. Com o 
SESI a fundação foi colaboradora no ano de 2000 com o projeto “Saúde, Amor e Vida”. 
Ver site oficial, disponível em: <http//:www.saudedafamilia.org>.  

63  O Instituto Ayrton Senna tem parceria com o SESI através do Programa Superação 
Jovem que atua na escola de forma complementar, estimulando os jovens a buscarem 
por meio de projetos realizados em equipes soluções criativas e eficazes para os 
problemas da escola e da comunidade. Ver site oficial, disponível em: 
<http//:www.ayrton-senna.com>. 
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Em 1998, o SESI Nacional institui o Programa Educação do 

Trabalhador (Esse Programa será objeto de análise no próximo capítulo) 

com proposta de escolarização da classe trabalhadora da indústria no 

espaço laboral. Segundo o documento Estrutura e Funcionamento (2001c, p. 

2), esse vetor de negócio estabeleceu objetivos como: 

 

Elevar a escolaridade básica da força de trabalho, com vistas ao 
domínio de competências para o exercício da cidadania e a 
inserção produtiva e; Ampliar a oferta de educação continuada, 
com ênfase na educação à distância. 

 

O processo de elevação da escolaridade tem um conceito de 

mudança estruturado pela própria instituição. Em meados de 2004, o 

Departamento Nacional do SESI, inicia o processo de descentralização 

administrativa, por meio da construção de seu Plano Diretor64 (PDI). Através 

desse procedimento, a Instituição busca implantar uma gestão autônoma em 

cada Estado nos núcleos de negócios do SESI, fazendo com que promovam 

projetos articulados de políticas e ações educacionais, canalizando recursos 

e energias empreendidas, além da agilidade na adequação de 

produtos/serviços, visibilidade e ampliação do Programa Educação do 

Trabalhador nas empresas. 

 

Esse processo estendeu-se por todo o ano de 2004, fazendo surgir 

ações com foco principal no setor da educação. Nesse momento, foi 

incorporado ao Programa Educação do Trabalhador o Programa Educação 

para a Nova Indústria65 como é designada a mais recente estrutura 

educacional elaborada pela CNI.  É notório que os atuais ditames do 

processo de monopolização do capital pressionam o empresariado por 

novas demandas, no caso um trabalhador apto a atuar na esfera produtiva 

condizente com a acirrada competitividade da concorrência capitalista e das 

                                                           
64  O Plano Diretor é um documento normativo da instituição que direciona ações a serem 

desenvolvidas após o processo de descentralização administrativa. O documento foi 
elaborado ao longo do ano de 2005 e implantado no início do ano de 2006 com 
propostas de ações principalmente na área de educação. 

65  Tal programa faz parte de um projeto maior, chamado de “Mapa estratégico da indústria 
(2007-2015)”, que foi elaborado no seio do Fórum Nacional da Indústria da CNI – um 
órgão colegiado de natureza consultiva da diretoria da CNI que formula estratégias 
favoráveis à indústria e à economia brasileira. 
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relações inter-firmas. 

 

Vislumbrando essa situação Frigotto (2003, p. 144) explica a 

seguinte situação: 

 

Não compactuando com a tese do quanto pior melhor e com as 
perspectivas apologéticas, parece-nos importante mostrar 
primeiramente que os novos conceitos abundantemente utilizados 
pelos homens de negócios e seus assessores – globalização, 
integração, flexibilidade, competitividade, qualidade total, 
participação, pedagogia da qualidade e defesa da educação geral, 
formação polivalente e “valorização do trabalhador” – são uma 
imposição das novas formas de sociabilidade capitalista tanto para 
estabelecer um novo padrão de acumulação, quanto para definir as 
formas concretas de integração dentro da nova reorganização da 
economia mundial.  

 

O autor chama atenção para os novos contornos que a educação a 

serviço do capital passa a ter à medida que aumentam as necessidades do 

mercado. É notório que o processo de reestruturação produtiva e as novas 

demandas do capitalismo mundializado seriam condições essenciais para 

conduzir o Sistema S na adequação da educação da classe de 

trabalhadores da indústria (FRIGOTTO, 2003).  

 

Sendo assim, a educação formal passa a ser um tipo de modalidade 

constituinte dos programas de qualificação e treinamento nas empresas. 

Oliveira (2005) salienta que, a universalização do capitalismo impôs a 

necessidade de um novo pacto social com o processo educativo, e uma 

nova forma de conceber a educação na visão empresarial. 

 

Nesse sentido, a educação passou a ser ferramenta de negociação 

para elevar a produtividade. A hegemonia empresarial que tomou conta do 

Ceará a partir dos anos de 1990 introduziu um projeto de modernização que 

buscou superar a fragilidade econômica em decorrência da baixa 

competitividade e pouca diversidade da indústria cearense. Essa incursão 

nesse projeto de um “Novo Ceará” foi fator preponderante para a mudança 

da visão empresarial no que se relacionavam as questões da formação da 

classe trabalhadora da indústria. Assim foi surgindo uma nova concepção de 
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empresa, de fábrica ou de unidade de produção como lócus de uma ação 

educativa integrada.  

 

O que ocorre na realidade é que empresariado cearense é 

impulsionado a investir na formação da classe na perspectiva da 

lucratividade econômica, visto as condições dos recursos humanos 

envolvidos na produção terem importância especial na competitividade da 

empresa trazendo melhorias para inserção do país em uma nova ordem 

mundial (LAUTIER, 1998).  

 

Em nossa visão toda e qualquer formação educativa que já nasce 

amparada por esse pressuposto, está fadada a ser uma massa de manobra 

de quem a conduz e reproduzir ideologicamente as relações existentes. 
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4 O PROGRAMA SESI EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR: UM ELEMENTO 

PARA A REPRODUÇÃO DAS RELAÇÕES DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA 

 

 

Se a burguesia só lhes deixa viver o 
estritamente necessário, não nos 
espantaremos ao constatar que só lhes 
concede o grau de cultura que o seu próprio 
interesse exige. E na verdade não é muito. 
Comparado com o número da população os 
meios de instrução são inacreditavelmente 
reduzidos. Os raros cursos dados durante a 
semana à disposição da classe trabalhadora só 
podem ser freqüentados por uma minoria 
reduzidíssima de pessoas e, alem do mais, não 
valem nada. A maioria dos professores, 
operários aposentados e outras pessoas 
incapazes de trabalhar que só se dedicam ao 
ensino para poder sobreviver, não possuem os 
conhecimentos suficientes para poder julgar, só 
suportam os inconvenientes. Em parte alguma 
existe freqüência escolar obrigatória. [...] Na 
verdade, seria pedir demasiado aos jovens 
operários que se estafaram durante doze 
horas, que ainda fossem à escola das 8 as 10 
da noite. 

 
Ensina-se também economia política, cujo 

ídolo é a livre concorrência que ensina para o 
operário que não pode fazer nada mais 
razoável do que morrer de fome com calma e 
resignação. Qualquer educação que aí 
ministrem tende a torná-lo dócil, servil 
relativamente à política e à religião reinantes, 
de tal modo que se transforma para o operário 
numa contínua exortação à obediência 
tranqüila, à passividade e à submissão ao seu 
destino.   

 
Friedrich A. Engels  

Situação da Classe Trabalhadora na 
Inglaterra.   
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Os fragmentos do livro “A Situação da Classe Trabalhadora na 

Inglaterra”, escrito por Friedrich Engels e publicada no verão de 1845 

funciona como denuncia sobre a miséria dos bairros pobres de Manchester, 

a desnutrição, as mortes pela fome e as vidas gastas diante da máquina.  

 

Providencialmente, em meio a tal sofrimento, encontramos uma das 

obras mais perfeitas sobre as origens da classe operária. Foi o primeiro a 

declarar que o proletariado não é só uma classe que sofre, mas que a 

miserável situação em que se encontra, empurra-o para frente e obriga-o a 

lutar pela sua emancipação definitiva.  

 

O caminho dessa leitura nos pareceu eficaz quando nos deparamos 

com uma passagem da obra que resulta na seguinte questão; “a burguesia 

só lhes deixa viver o estritamente necessário, não nos espantaremos ao 

constatar que só lhes concede o grau de cultura que o seu próprio interesse 

exige” (ENGELS, 2008).  

 

De forma incontestável transpomos as palavras de Engels para o 

nosso objeto de pesquisa, pois tudo isso como uma rede de conexões 

invisíveis rebate no Brasil dos anos de 1990 aos dias atuais, onde a 

formação da classe trabalhadora ainda encontra-se em muitos pontos a 

mercê das exigências do sistema capitalista.  

 

Partindo desse caminho, achamos prudente antes de adentrar ao 

epicentro da análise do Programa Educação do Trabalhador constituído pelo 

SESI, apresentar as transformações no cenário da educação brasileira dos 

anos de 1990 e suas interferências na formação da classe trabalhadora da 

indústria, entendendo que esse fato foi condição sine qua noun para a 

construção de outro tipo de educação.  

 

Finalizado esse momento, passaremos a discutir a gênese do 

Programa Educação do Trabalhador, oriundo de um projeto muito bem 

delineado pela Confederação Nacional da Indústria, órgão superior da 
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representação industrial brasileira. Para tanto, usaremos como base a 

pesquisa de Rodrigues (1997) “O Moderno Príncipe Industrial” para propor 

um nexo histórico dos fatos chegando à década de 90, quando a CNI muda 

suas ações de competitividade econômica e elege de forma contundente a 

educação do trabalhador como ferramenta da lucratividade no cenário 

industrial. 

 

A partir desse ponto, achamos instigante questionar: Será que o 

Programa Educação do Trabalhador é apenas uma ferramenta para 

reprodução das relações capitalistas, ou sendo uma proposta de educação 

tem possibilidades de vislumbrar outros caminhos? Até que ponto esse 

processo educativo tornou-se um elemento ideológico da empresa com a 

função de reprodução? 

 

Partindo dessa compreensão, usaremos o conceito althusseriano no 

que diz respeito à reprodução das relações de produção para analisar os 

princípios que embasam o Programa Educação do Trabalhador no campo da 

educação. Em um primeiro momento, tentaremos provar que o Programa 

pela sua origem se constitui como um elemento do aparelho ideológico 

escolar na empresa (concepção aprofundada no decorrer do capítulo).  

 

O segundo momento de relevância nesse capítulo recorre à 

compreensão da metodologia usada pelo Programa que, subsidiada pela 

concepção althusseriana que o Aparelho Ideológico Escolar como os outros 

Aparelhos Ideológicos de Estado, não se reduz à existência apenas de 

ideias, mas são sustentadas por um determinado suporte real e material. 

Passamos então, a analisar a metodologia SESI Educa como esse suporte 

real e material objetivado dessa reprodução das relações capitalistas. 

 

E, por fim, implicada nessa questão central que recorre em âmbito 

geral à análise do Programa Educação do Trabalhador, passamos a 

investigar também o lugar do sujeito trabalhador nessa proposta de 

escolarização, onde para fazer esse percurso usaremos os documentos: 
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Estrutura e Funcionamento do Programa SESI Educação do Trabalhador 

(Edição revisada em 2001c) Regimento Interno de Educação do SESI Ceará 

(2001b), a Proposta Curricular Pedagógica do Programa (2001a) e o Plano 

Diretor66 (2004), documentos que enunciam a estruturação do Programa 

Educação do Trabalhador, sua proposta curricular de formação para o 

trabalhador da indústria e sua estruturação no âmbito gerencial. 

 

4.1 Considerações sobre a educação na década de 90 e a subordinação 

a lógica capitalista  

 

A década de 90 representa o delineamento de novos rumos no 

campo da política educacional no país. Observa-se o processo de 

democratização da sociedade brasileira, impulsionando mudanças na área 

de gestão de todo o sistema educacional por conta da severa política 

neoliberalizante implantada inicialmente pelo governo de Fernando Collor de 

Mello, seguido de forma mais lenta por Itamar Franco e de forma 

contundente por Fernando Henrique Cardoso. 

 

O plano de reforma apresentado no governo de FHC teve como 

objetivo a reforma do Estado brasileiro. FHC para isso instituiu o Ministério 

da Administração e Reforma do Aparelho do Estado (MARE), encaminhando 

a seguinte discussão:  

 

O Estado deixa de ser responsável direto pelo desenvolvimento 
econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para 
fortalecer-se na função de promotor e regulador desse 
desenvolvimento” (BRASIL, 2005b, p. 12).  

 

A partir dessa discussão, a administração pública assumiu uma nova 

dimensão com uma proposta de transferência de ações do setor público 

para o setor privado e/ou parcerias público e privado.  

 
                                                           
66  Para melhor compreensão ao longo do capítulo teremos como referencia as seguintes 

siglas para os capítulos: a) Estrutura e Funcionamento do Programa SESI Educação do 
Trabalhador, doravante EF; b) Regimento Interno da Educação do SESI -  RI; c) 
Proposta Curricular do Programa – PCP; d) Plano Diretor - PD 
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Para Machado (2003, p. 52), esse processo poderia ser visualizado 

no âmbito do governo através de quatro raios de ação a qual a intervenção 

seria necessária para uma completa mudança na máquina estatal:  

 

A primeira representa o núcleo estratégico, a capacidade 
legisladora, responsável pela formulação de políticas públicas. A 
segunda é o setor de atividades exclusivas, cujo raio de ação 
concentra-se naquelas atividades que somente o estado pode 
realizar (previdência, saúde, segurança e educação básica). O 
terceiro setor é o de serviços não “exclusivos”, no qual o Estado 
convida parceiros-privadas, na adoção do conceito do público não 
estatal. O quarto setor é o de bens e serviços para o mercado, no 
qual se encaixam as demais empresas e atividades de mercado. 
(Grifo Nosso) 

 

Nesse cenário, serviços como saúde, educação, segurança dentre 

outros entram na “era da excelência” submetendo-se ao jogo do mercado. 

Esse fato carrega um propósito ideológico do ajuste neoliberal em países 

subdesenvolvidos, trazendo a ideia de que o  

 

setor público caracteriza-se, por principio, em qualquer 
circunstância, como ineficiente e ineficaz, ao contrário do setor 
privado, o único a possuir uma ‘racionalidade’ e uma ‘vocação’ 
capazes de levar o crescimento econômico. (SOARES, 2002, p. 
40).  

 

Como se pode perceber, essa ideologia espalhou-se para além do 

setor industrial, o setor social foi o que mais sofreu o ajuste neoliberal, e a 

educação   

 

Segundo Oliveira (2003), o receituário que a educação pode superar 

o subdesenvolvimento em países periféricos tem como marco inicial a 

participação do Brasil na Conferência Internacional de Educação 

denominada “Todos pela Educação de Qualidade para Todos” ocorrida em 

Jontien, em 1990, que determina regras a serem seguidas pelo sistema 

escolar com o objetivo de uma maior produtividade educativa.  

 

Essa Conferência organizada pela ONU, contou com a participação 

de vários organismos internacionais dentre eles PNUD, UNICEF, UNESCO e 
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de forma mais expressiva o Banco Mundial67. A partir de então, passamos a 

sofrer um processo de intervenção econômica em serviços como educação 

e saúde. 

 

Todavia, Pedrosa (2006), em pesquisa sobre a história do Banco 

Mundial e sua relação com a educação, aponta que ao longo dos anos de 

1960 a agência já tinha liberado empréstimos à África objetivando expandir 

o ensino secundário (formação técnico profissional) e criar universidades 

(formação de docentes).  

 

Nos anos de 1970, o alvo principal foi a América Latina, tendo como 

referencial a questão da expansão de matrículas. “Controlar a expansão das 

matrículas, discernir os problemas, propor medidas, induzir políticas e 

estratégias de menor custo eram medidas necessárias” (SILVA, 2002, p. 

63). 

 

No Brasil, a política de intervenção do Banco Mundial (BM) 

asseverou-se nos anos de 1990 com diversas modificações na gestão dos 

sistemas de ensino na esfera municipal, estadual e federal, tendo como 

base propostas de realinhamento do Plano Nacional de Educação. Sobre 

isso Oliveira (2001, p. 108) comenta que: 

 

 
                                                           
67  Criado pela Conferência de Bretton Woods, em 1945, inicialmente, como um fundo de 

estabilização destinado a manter as taxas de juros em equilíbrio no comércio 
internacional e propiciar a reconstrução e o desenvolvimento dos mercados dos países 
afetados pela Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, o Banco Mundial ampliou seus 
objetivos e passou a interferir na trajetória política e econômica dos chamados países 
em desenvolvimento, com o propósito singular de garantir o pagamento das dívidas e 
servir de instrumento para a definição da hegemonia dos Estados Unidos no capitalismo 
mundial. [...] atualmente se constitui em um grupo composto das seguintes instituições: 
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Corporação Financeira 
Internacional (CFI), Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (AMGI), 
Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) e Centro Internacional de para 
Arbitragem de Disputas sobre Investimento (CIADI). Mas recentemente, passou a 
coordenar o Fundo para o Meio Ambiente (CEF). Com relação a intervenção pelo BM em 
países periféricos sugere reformas profundas nas políticas e suas instituições, tais 
como: abertura ao comércio exterior, privatização da economia, equilíbrio orçamentário, 
liberação financeira, redução de gastos públicos e regulamentação dos mercados 
domésticos pela eliminação dos instrumentos de intervenção do Estado (SEGUNDO, 
2006, p.218)  
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Os anos de 1990 foram, assim, marcados por muitas iniciativas em 
todos os âmbitos da Federação de reforma dos sistemas públicos 
de ensino, objetivando o ajuste necessário entre a oferta de mão-
de-obra qualificada e a demanda do mercado de trabalho. Essas 
mudanças não se limitaram às questões de conteúdo (do que e 
como deveria ser ensinado), mas, primordialmente, a política que 
deveria nortear a educação, suas formas de financiamento, 
controle e gestão. Tais reformas seriam então justificadas pela 
relativa importância atribuída aos processos escolares formais 
neste momento de reestruturação capitalista, de emergência de 
novos padrões de produção.  

 

Em vista disto, em 1992, essa política de eficácia, eficiência e 

produtividade para o meio educativo, fortalece-se principalmente, quando o 

governo brasileiro passa a dar prioridade à interlocução com “representante 

do capital”, levando em conta todas as orientações dos organismos 

internacionais. Nesse ano com, o apoio do MEC, acorre o Seminário Ensino 

Fundamental e Competitividade Empresarial68 que, em sua gênese, propôs 

um atrelamento da escola à lógica da produtividade. 

 

Por fim, estava consolidada a inserção do capitalismo na educação, 

deste modo desde a década de 90, passamos a conviver de forma mais 

efetiva com discursos como: “quanto mais educação maior 

desenvolvimento”, a relação “educação e empregabilidade”, “qualidade e 

educação” dentre muitos outros que demandam a relação trabalho e 

educação.  

 

Em uma crítica rigorosa a essa situação, Gentili (1998, p. 158) 

expressa que, nesse momento, “Políticos, empresários, intelectuais e 

sindicalistas conservadores não hesitam em transformar qualquer debate 

                                                           
68  O seminário realizado em parceria com o instituto Herbert Levy tinha como objetivo a 

elaboração de uma proposta para ação do governo. Nesse sentido, o evento gerou um 
documento que continha um diagnóstico da situação, à época, da escola pública 
fundamental, concluindo que o problema não seria a evasão, mas a repetência; portanto, 
ele seria de qualidade, não de quantidade. Apresentou, ainda, o estudo de caso de dois 
países, Chile e Inglaterra, considerados paradigmáticos naquele momento, e duas 
propostas de ação para que o governo equacionasse o problema: a) “o estabelecimento 
de um sistema de controle de qualidade” (avaliação institucional) e b) “O 
estabelecimento de um mecanismo objetivo e universalista de arrecadação e repasse de 
recursos mínimos para assegurar os insumos básicos necessários para a operação 
eficaz e eficiente das escolas, dentro das atuais condições da economia brasileira, cujos 
recursos permitem segundo estimativas, alocar 300 dólares por ano nas escolas públicas 
de primeiro grau. (PERONI, 2003, p. 88). 
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sobre educação em um problema de “custos”. Esse fato coloca o processo 

educativo em um patamar mercadológico. Em nossa opinião, desvia por 

completo a base histórica em que a educação foi fundamentada, a qual tem 

por primazia a elevação do homem através do conhecimento ao processo de 

emancipação humana. 

 

De forma local, o Ceará através do segundo mandato de Tasso 

Jereissati (1995-1998) absorve esse discurso como proposta de educação 

apresentada no “Plano de Desenvolvimento Sustentável”. Segundo Vieira 

(2002), o documento expressa um projeto bem articulado de declaração de 

intenções e princípios que norteariam o campo educacional no Ceará. 

 

A autora chama atenção para as três vertentes em torno das quais 

se anuncia a construção de um novo paradigma de educação para o Estado: 

“‘Todos pela Educação’, ‘Educação de Qualidade’ e ‘Educação para 

Todos69’” (VIEIRA, 2002, p. 360).  

 

Essas três vertentes coadunam com a lógica condicionada por 

organismos internacionais aos países em desenvolvimento que atrelam o 

desenvolvimento econômico ao fluxo elevado de educação no país. 

 

Em nossa percepção e corroborando com a referida autora, essa 

proposta muda por completo a forma como era concebida a educação e o 

                                                           
69  Todos pela Educação - orienta-se pela compreensão de que garantir a educação de 

qualidade para todos exige determinação política e compromisso dos governantes e de 
toda sociedade civil num esforço convergente, fortalecendo parcerias e promovendo 
alianças. Assim, a educação pública resulta de um esforço solidário de todas as 
instâncias do Poder Público e de outras forças e atores que a ele se associam. Esta 
perspectiva traduz a visão de que a educação bem sucedida advém de uma ação 
compartilhada por todos. 
Educação de Qualidade – volta-se para o desafio de garantir a permanência bem 
sucedida na escola. Três dimensões são fundamentais nesse processo: a participativa, 
que envolve a gestão democrática; a pedagógica, voltada para os aspectos curriculares, 
envolvendo o processo ensino-aprendizagem e a valorização docente; e, a 
administrativo-financeira, relacionada à autonomia escolar. 
Educação para Todos – orienta-se para o atendimento das necessidades de 
alfabetização e escolarização da população de 7 a 14 anos, além do apoio a outros 
graus e modalidades de ensino. Busca-se, prioritariamente, reverter os indicadores de 
analfabetismo de crianças e adolescentes e promover o acesso daqueles que estão fora 
da escola. (VIEIRA, 2002, p. 361) 
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próprio gerenciamento dessa área. Com o lema “Todos pela Educação de 

Qualidade para Todos”, o Estado cearense dilui sua responsabilidade 

convocando a sociedade civil para, em forma de parceria dividir o 

gerenciamento da educação que até então e de forma constitucional ficava 

a cargo do Estado e Município. Nesse momento, a parceria pública e 

privada fortalece-se mediante a interlocução da esfera governamental e o 

empresariado nacional, propondo projetos e parcerias nesse campo. A 

prática desse processo ocorre no ano 2000, o governo, em parceria com a 

Fundação Roberto Marinho e Editora Globo, adota um dos maiores 

Programas de Regularização do Fluxo Escolar da Educação no Brasil, com 

o objetivo de acelerar a escolarização de cearenses de faixa etária entre 15 

a 29 anos, o chamado “Tempo de Avançar”70 (NASPOLINI, 2001).  

 

Aprofundar um estudo sobre o Programa Tempo de Avançar no 

Estado do Ceará foge aos limites do nosso objeto de pesquisa, todavia, 

achamos conveniente tecer considerações ao que esse Programa 

representou para educação no Estado, a partir do ideário neoliberal, 

constituído, principalmente, pelo Banco Mundial.  

 

Autores como Caraggio (1996), Vianna Jr. (1998), Brasil (2001), que 

centraram suas pesquisas na intervenção de organismos internacionais em 

países em desenvolvimento, especificamente no Brasil, concordam que, 

para essa instituição, “a escola é vista como empresa, os fatores do 

processo educativo, como insumo e a eficiência e as taxas de retorno, como 

critérios principais de decisão” (CORAGGIO, 1996, p. 100).  

                                                           
70  Segundo o professor Naspolini (2001, p. 175), ao todo foram instaladas 4.111 tele-salas 

em 2.893 unidades escolares, sendo atendidos 100.604 alunos de ensino fundamental e 
39.983 alunos do ensino médio. Dos 184 municípios cearenses, 174 aderiram ao 
programa, entretanto, em todos eles existem telesalas instaladas nas escolas estaduais. 
O programa desenvolvido ofereceu uma iniciativa inédita de estímulo aos professores, 
visando a erradicação do déficit de educação básica entre jovens e adultos, com 
prioridade para os jovens 15 a 29 anos, sem formação no ensino fundamental. Uniram-
se, num empreendimento do Instituto Multiplicar, empresas privadas, instituições 
governamentais e internacionais que reconhecendo e incentivando as atividades dos 
professores do projeto Tempo de Avançar, em parceria com o governo do estado do 
Ceará e a Fundação Roberto Marinho, remuneraram através de bônus em dinheiro no 
valor de R$ 20,00 por disciplina e por aluno, o bom desempenho dos professores dos 
50.000 alunos que tiveram melhor aproveitamento na conclusão do Ensino Fundamental, 
o que resultou no bônus médio de R$ 2.000 por professor. 
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Compreendemos que a partir desse momento, os programas de 

educação tanto no âmbito privado como público, para jovens adultos 

trabalhadores foram rigorosamente pautados por outra lógica, a lógica 

capitalista. 

 

É exatamente, nesse momento histórico, que a Confederação 

Nacional da Indústria propõe uma virada em suas ações, objetivando uma 

economia mais competitiva, passando a estimular propostas dos industriais 

brasileiros para a formação humana. A educação básica e a formação 

profissional polivalente passam a ser os principais focos a atingir 

(CARVALHO, 1999).  

 

Esse pensamento foi incorporado em todas as regiões nordestinas 

através do Serviço Social da Indústria e do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial. No Ceará, essa fase iniciou-se com a construção 

de um campo de diálogo direto, em que técnicos da instituição e clientela 

concomitantemente objetivando a construção de projetos nas áreas de 

formação e qualificação dos trabalhadores da indústria. 

 

No SESI Ceará, essa perspectiva em estimular empresários 

cearenses a tornar as empresas mais produtivas via investimento na 

formação da classe trabalhadora da indústria tem seu ponto inicial em 1993, 

com as oficinas de vivências ou oficinas pedagógicas71, montadas e 

estruturadas para ocorrer dentro do espaço das fábricas. Essa ação 

valorizando o capital humano da empresa provocou uma revisão tanto no 

estilo de gestão dos próprios recursos humanos da empresas, locais 

atendidas pelo SESI como na área de educação da própria instituição, que 

passou a investir na criação de projetos educativos para atender essa 

demanda. Dessa forma, o processo educativo passa a ser “o principal 

capital humano, enquanto é concebido como produtora de capacidade de 

                                                           
71  A primeira oficina pedagógica que se tem notícia ocorreu no ano de 1993 com o tema a 

“saúde da mulher”, na realidade não foi uma prática pedagógica aplicada aos sujeitos, 
mas um momento de compartilhamento de experiências para todo o grupo. 
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trabalho” (FRIGOTTO 1993, p. 40). 

 

A exemplo disso, o SESI Apoiado pela CNI implanta e remodela 

vários programas (Educação do Trabalhador, Ginástica na Empresa, Saúde 

do Trabalhador dentre outros) que tem como prioridade o investimento na 

formação da classe trabalhadora da indústria. Todavia, questionamo-nos: 

quais as necessidades concretas que esses projetos respondem quando 

oriundos de uma burguesia empresarial?  

 

Mesmo compreendendo que o ato educativo não é só exclusivamente 

atender demandas, até porque ele tem uma propagação maior quando lida 

com sujeitos em seu processo de mutabilidade e transformação, ainda 

assim corroboramos com Frigotto (1993, p. 40), quando localiza a educação 

no contexto da Teoria do Capital Humano: 

 

O processo educativo, escolar, ou não, é reduzido à função de 
produzir um conjunto de habilidades intelectuais, desenvolvimento 
de determinadas atitudes, transmissão de determinado volume de 
conhecimentos que funcionam como geradores de capacidade de 
trabalho e, conseqüentemente, de produção. De acordo com a 
especialidade e complexidade da ocupação, a natureza e o volume 
dessas habilidades deverão variar.  

 

Partindo dessa premissa, o velho paradigma em que a formação dos 

trabalhadores era de sua total responsabilidade foi cedendo lugar a uma 

nova visão de investimento, partindo do pressuposto de que nas 

organizações o bem mais precioso são as pessoas, dessa forma precisa- se 

investir no futuro delas.  

 

De acordo com Brito (2005), atualmente as empresas ampliam o foco 

de suas ações em educação, que em décadas anteriores eram restritas 

apenas ao treinamento de funcionários. A autora ressalta que há uma 

tendência clara em reforçar os vínculos entre o sistema escolar e as 

empresas, procurando formas de adaptar programas de ensino as 

realidades específicas de cada fábrica. É nesse sentido que um Programa 

da envergadura do Programa SESI Educação do Trabalhador se situa. 
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4.2 A gênese do Programa SESI Educação do Trabalhador e a 

reprodução das relações de produção 

 

Em virtude da transformação do mundo capitalista, nos finais dos 

anos de 1980 e anos de 1990, a Confederação Nacional da Indústria passa 

por uma modernização interna, representada principalmente pela 

profissionalização dos seus quadros técnicos, iniciando a elaboração e 

divulgação de novas concepções propostas pela instituição. Essa fase foi 

pautada principalmente pela busca da competitividade internacional da 

indústria brasileira, fator que elevou a necessidade em modelar propostas, 

principalmente para a educação e formação profissional72 (RODRIGUES 

1997). 

 

Segundo Rodrigues (1997, p. 103) para a CNI,  

 

a permanência do analfabetismo, a baixa cobertura da população 
escolarizável (tanto a nível secundário quanto superior), e a 
reduzida integração universidade-empresa são problemas que 
persistem no campo educacional brasileiro.  

 

Contudo, Rodrigues (1997, p. 179), em pesquisa sobre a mudança 

de estratégia da CNI nos anos 90, explica que para a instituição não seria 

uma educação “qualquer” o instrumento capaz de livrar o país da “letargia 

fatal”, seria uma educação que atrelada à economia pudesse ajudar na 

competitividade para as indústrias brasileiras.  

 

                                                           
72  Segundo o documento “Educação Básica e Formação Profissional”, construído pela CNI 

como proposta de reforma da educação, explicita que diante desse novo modelo de 
desenvolvimento industrial, as questões sobre a reforma do sistema educacional e de 
formação profissional incluem, em primeiro lugar, a universalização da educação básica, 
ou seja, a garantia de escolaridade para todos, no mínimo até o fim da educação 
secundária (que para países ibero-americanos significa a escolaridade até os 18 anos, 
com doze anos completos de estudo); em segundo lugar, a adoção, tanto do ponto de 
vista legal quanto do valor social, de programas de educação recorrente ou permanente. 
Pelo lado da reorganização necessária da empresa, surge uma série de reformas 
urgentes no local de trabalho, ditadas pela introdução de novas tecnologias, tanto na 
forma como na organização da produção, dirigidas a combinar a escolaridade real e as 
expectativas dos trabalhadores e empresários, com relação às condições e exigências 
do emprego (1993 p. 9-10) 
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Assim, a CNI, em um momento histórico, caracterizado por uma 

economia globalizada e moderna, com metas de elevação dos padrões de 

flexibilidade dos setores produtivos, investe a partir dos anos 90 na criação 

de programas para a área de educação formal e profissional para garantir 

maior competitividade para indústria brasileira. Um dos programas que 

tomou proporção nacional foi o Programa Educação do Trabalhador, 

elaborado pela CNI em conjunto com o Serviço Social da Indústria e a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e com total apoio do Governo 

Federal. 

 

O Programa SESI Educação do Trabalhador foi instituído em março 

de 1998 na gestão do presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso, onde a educação já se configurava como prioridade do governo. A 

estratégia de elevação da escolaridade de jovens e trabalhadores foi 

condensada no documento, “Planejamento Político-Estratégico/1995-1998” 

(BRAISL, 1995).  

 

Segundo Vieira (2002), o documento trouxe em primeiras linhas o 

atrelamento da educação à economia, entendendo que para o 

desenvolvimento do país a educação era fator imprescindível, de forma que 

sob essa ótica a partir de 1995, alguns programas federais foram 

fortalecidos, como o Programa Dinheiro Direto na Escola, o Programa TV na 

Escola, o Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) e o 

Programa de Formação de Professores em Exercício (PROFORMAÇÃO).  

 

Além disso, a autora expõe que o governo federal deva convoca 

Organizações não Governamentais (ONGs) e o sistema privado para 

articular uma verdadeira cruzada em favor da escolarização no país. O 

Programa Educação do Trabalhador entra nesse cenário fazendo parte de 

uma política de apoio do Ministério da Educação em parcerias com 

empresários que tivessem interesse em investir no campo da educação, 

assim este programa foi delegado para sua construção a CNI e ao SESI. 
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Nesse momento conclui-se que o sistema educacional torna-se o elemento 

central para garantia e inserção e permanência das empresas em um 

mercado mundialmente competitivo (CARVALHO 1999). 

 

O Programa está em execução nos 27 Estados da Federação, no 

qual seu campo prioritário de atuação são as empresas industriais, para 

atender ao trabalhador, com vistas a sua melhoria de vida e também do 

setor produtivo. Como expansão dos serviços educacionais, estende o 

atendimento à comunidade, por meio de parcerias com governos estaduais 

e municipais e outros órgãos. Assim, desenvolve ações voltadas para seu 

objetivo estratégico, “elevar a escolaridade básica de jovens e adultos em 

níveis de alfabetização, fundamental e médio” (SESI, 2001).  

 

No Ceará o Programa veio fortalecer as alianças firmadas com a 

tríade, empresários, Estado e Municípios. Essa parceria levou em primeira 

mão a implantação de salas de aulas nas escolas, Eusébio Mota de Alencar 

(Bairro da Parangaba) e Thomáz Pompeu de Souza Brasil (Barra do Ceará), 

atendendo trabalhadores das empresas circunvizinhas. É relevante salientar 

que nessa época, entre os anos de 1998 e 1999 o Programa mantinha 

parcerias com a Secretaria de Educação do Estado por conta do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador73 (FAT), financiando salas de aulas nos turnos tarde 

e noite para trabalhadores da comunidade e empresas. 

 

No que se refere aos recursos envolvidos para subsidiar o Programa, 

estes são oriundos das contribuições do Sistema S que repassados ao 

                                                           
73  De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o FAT é um fundo especial, de 

natureza contábil-financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), 
destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao 
financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico. O principal recurso do 
FAT é composto pelas contribuições do Programa de Integração Social (PIS) e estão 
estruturadas em torno de dois programas: o Programa do Seguro-Desemprego (com as 
ações de pagamento do benefício do seguro-desemprego, de qualificação e 
requalificação profissional e de orientação e intermediação do emprego) e os Programas 
de Geração de Emprego e Renda, cujos recursos são alocados por meio dos depósitos 
especiais criados pela Lei n.º 8.352, de 28 de dezembro de 1991 (incorporando, entre 
outros, o próprio Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER), nas 
modalidades Urbano e Rural e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF). Disponível em: <http://www.mte.gov.br>. Acesso em: 11 mar. 2010. 
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Departamento Nacional gerencia a distribuição aos SESI’s em nível 

estadual. O dinheiro repassado teria que ser gasto com publicidade, 

materiais impressos, treinamento de professores e coordenadores do 

Programa. Esse fato nos chama atenção, pois se o dinheiro vem de uma 

instância maior para propiciar a formação do trabalhador, porque o 

Programa cobra as empresas por esse serviço?   

 

Salientamos aqui que não nos foi permitido ver a prestação de 

contas do Programa em sua completude, porém achamos conveniente 

apresentar uma tabela de preços que o SESI Ceará usa no seu portfólio de 

vendas quando visita as empresas parceiras e “vende” o Programa 

Educação do Trabalhador. É relevante destacar que esses valores 

monetários cobrados pelo Programa foi referência até o ano de 2008, depois 

sofrendo um reajuste no preço tanto dos recursos humanos, como do 

material didático. Segue a seguir as tabelas de preço da metodologia SESI 

Educar: 

 

Tabela 1: 1º Segmento (1ª a 4ª Ano) (turma com 21 alunos) – 13 meses. 

 

INVESTIMENTOS 
VALOR POR 

MÊS 

VALOR DO 

CURSO 

Salário do professor + Encargos Contratuais 672.97 8.748,61 

Material Didático 4.00 1.092,00 

Kit Módulos ( 73 unidades)* 67.89 1.425,69 

Total do curso  11.266,30 

* Valor unitário do módulo: R$ 0.93 

 

- Investimento por turma/mês: R$ 866.63 

- Investimento por aluno/mês: R$ 41.27 
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Tabela 2: 2º Segmento ( 5ª a 9ª Ano) (turma com 35 alunos) – 16 meses. 

 

INVESTIMENTOS 
VALOR 

POR MÊS 

VALOR DO 

CURSO 

Salário do professor + Encargos Contratuais 1.137,24 18.195,84 

Material Didático 4,00 2.240,00 

Kit Módulos ( 289 unidades)* 268,77 9.406,95 

Total do curso  29.842,79 

* Valor unitário do módulo: R$ 0.93 

 

- Investimento por turma/mês: R$ 1.865,17 

- Investimento por aluno/mês: R$ 53,29 

 

 

 

Tabela 3: Ensino Médio (turma com 40 alunos) – 18 meses. 

 

INVESTIMENTOS 
VALOR 

POR MÊS 

VALOR DO 

CURSO 

Salário do professor + Encargos Contratuais 1.137,24 20.470,32 

Material Didático 4,00 2.880,00 

Kit Módulos ( 401 unidades)* 372,93 14.917,20 

Total do curso  38.267,52 

* Valor unitário do módulo: R$ 0.93 

 

- Investimento por turma/mês: R$ 2.125,97 

- Investimento por aluno/mês: R$ 53,15 
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Em continuação, o gerenciamento do Programa Educação do Trabalhador 

funciona de acordo com o organograma abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

NAT- Núcleo de Assessoria Técnica em Educação 

N.Negócios – Núcleo de Negócios 

PET - Programa Educação do Trabalhador 

 

De forma gerencial, em uma instância maior quem responde pelo 

Programa em nível estadual é o Superintendente do SESI, que se situa na 

FIEC. No âmbito educacional é conduzido pelo Núcleo de Assessoria 

Técnica em Educação (NAT). O NAT responde pelo direcionamento 

pedagógico e técnico das ações do Programa em nível estadual. Essas 

ações configuram-se nos seguintes pontos: 

 

a) Assessoria na criação e desenvolvimento de produtos e 
serviços na área educativa; 

b) Participação na formulação de estratégias e marketing para 
educação com vistas a favorecer o acesso aos produtos e 
serviços em educação; 

c) Apoio na capacitação de técnicos e especialistas na execução 
de serviços e transferência de tecnologia; 

d) Contribuição no estabelecimento de parcerias/alianças 
estratégicas e captação de recursos para o Programa; 

e) Monitoramento de ações técnicas na perspectiva de avaliar a 
evolução de resultados para o redirecionamento ou 
manutenção de ações. (PD 2005, p. 24) 

 

Em cooperação com o NAT, trabalha a Coordenação do Programa 
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Educação do Trabalhador (PET), que tem em suas atribuições pontos como:  

 

a)  Gerenciar os recursos e financeiros direcionados ao Programa; 

 

b)  Gerenciar os Recursos Humanos proporcionando capacitação 

para o corpo técnico-docente do Programa;  

 

c)  Monitoramento de ações administrativas e Pedagógicas do 

Programa com vistas a avaliar os resultados para um 

redirecionamento ou manutenção das ações; e  

 

d)  Observar o contexto organizacional e do mercado, aferindo 

oportunidades de negócios, para prestar apoio no cumprimento 

dos objetivos do PET. Essas atribuições trazem o paradigma da 

eficiência usado na empresa para o campo da educação. 

 

No ano 2000, o Programa redireciona sua estratégia de atuação, 

passando a atender as solicitações de grupos empresariais onde as salas 

de aula deveriam ser implantadas dentro do próprio local de trabalho, a 

partir de então, os trabalhadores, em vez de iniciar ou finalizar seu processo 

de escolarização em escolas públicas, o fazem no espaço fabril. Essa ação 

não representou apenas um novo direcionamento em face à educação do 

trabalhador, representou o que faltava para que de forma completa, o SESI 

implantasse sua forma de conduzir o processo educativo. 

 

Esse sistema propiciou um maior monitoramento da gestão da 

educação por conta das empresas. Essa vertente marca um cenário de 

caráter fundamentalmente ideológico no mundo global, onde o principal 

recurso é o conhecimento (FRIGOTTO, 2003).  

 

Assim a educação passa a ser uma necessidade da empresa ficando 

submetida a uma formação em consonância a nova realidade produtiva. A 

priori, pensamos que esse entrelaçamento se dá, porque nas sociedades 
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capitalistas, as empresas sempre aparecem como paradigma de eficiência e 

por isso gozam de legitimidade social, e as escolas, como organização que 

são, têm elementos em comum que facilitam ser um campo de treinamento 

para essas empresas (ENGUITA 1989) 

 

Portanto, o processo educativo ganha mais espaço na sociedade, 

sobretudo no que diz respeito à necessidade de escolarização da força de 

trabalho. A reprodução do capital situa-se como preocupação central da (re) 

estruturação do sistema educativo, pois o papel fundamental desse sistema 

é contribuir efetivamente para os mecanismos de acumulação e reprodução, 

tanto ao nível da esfera do trabalho quanto do mercado, formando e 

qualificando pessoas para atenderem a dinâmica do mundo do trabalho e 

sua reestruturação produtiva e o Programa não foge a esse fim.  

 

Essa relação existente no seio da classe trabalhadora da indústria 

enfatiza, por sua vez, a correspondência entre a estrutura da escola e a 

estrutura do trabalho, acentuando o papel da educação nas contradições da 

produção e no processo de acumulação de capital, bem como na 

reprodução do status quo dessa classe, haja vista a função reprodutivista da 

escola em todos os diferentes estágios do desenvolvimento histórico do 

sistema capitalista. A partir dessa situação, cabe-nos discutir um ponto 

basilar desse trabalho: a função do Programa Educação do Trabalhador 

através de sua metodologia e sua estrutura educacional é 

fundamentalmente o de reproduzir as relações de produção para a classe 

trabalhadora da indústria?  

 

Para chegarmos ao âmago da questão da reprodução, faz-se 

necessário entendermos, de forma mais abrangente, o pensamento 

althusseriano, fazendo assim sua relação com a situação concreta. Na 

compreensão de Althusser (1999) toda formação social concreta depende 

de um modo de produção dominante, portanto em toda formação social 

existe mais de um modo de produção, e que no conjunto de modos de 

produção que convivem em dada formação social um deles é dominante e 
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os outros dominados. Entendemos que nas relações sociais, concretas, 

existe quem domina e quem é dominado, esse é o ponto de partida para o 

aporte do pensamento do autor no que se refere à reprodução das relações 

de produção. 

 

Partindo dessa premissa é que as relações de produção capitalista 

são no seu entender relações de um tipo muito particular, pois nas 

sociedades de classe significa a interlocução dos “agentes da produção e 

outros personagens (aqui se refere aos que detém o meio de produção) e os 

que não são agentes da produção (quem vende a força de trabalho) e, no 

entanto, intervém na produção” (ALTHUSER, 1999, p. 52).  

 

Para tanto, o autor assevera que “as relações de produção 

capitalistas são as relações de exploração capitalista” (ALTHUSER, 1999, p. 

52). Esse fato ocorre quando os “trabalhadores assalariados” são colocados 

em ação e relação pela sua força de trabalho com os meios de produção, ou 

seja, quando os trabalhadores através da sua força de trabalho usam os 

meios de produção (o maquinário) para efetivar a produção material. Essa 

situação que coloca de um lado os que têm posse dos Meios de Produção e, 

por outro, os que detêm sua força de trabalho individual, convertem as 

relações de produção capitalista em relações de exploração.  

 

Portanto, a exploração capitalista reside na utilização da força de 

trabalho pelo capitalista; este compra a força de trabalho do trabalhador 

“livre” que recebe em troca um salário que não corresponde ao valor que 

produz. Entendemos que se essas relações já fazem parte da luta diária de 

quem vende sua força de trabalho, ela consequentemente já está 

impregnada no modo de agir e pensar dos trabalhadores. É neste sentido 

que corroboramos com o autor no seguinte pensamento: “As relações de 

produção determinam radicalmente todas as relações aparentemente 

“técnicas” da divisão e da organização do trabalho” (ALTHUSSER, 1999, p. 

57). 

É a partir desse ponto que centramos o nosso questionamento: se a 
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reprodução das relações de produção atravessa de forma severa todas as 

relações técnicas e de organização do trabalho como pensa Althusser, 

então o processo educativo oriundo do Programa Educação do Trabalhador 

também sofrerá um efeito rigoroso dessa situação, ou seja, a reprodução 

das relações no campo produtivo assume uma forma de perpetuação para o 

espaço escolar. A sala de aula passa a ser um local preparatório e/ou 

continuo para a integração nas relações sociais de produção (ENGUITA, 

1989).  

Outra questão que impulsiona a reprodução dessas relações está 

relacionada com o processo ideológico ao qual o trabalhador está 

submetido. Para Althusser (1999), existe duas teses que teoricamente e de 

certa forma no âmbito concreto explicam a reprodução das relações de 

produção. A primeira retoma que “a ideologia representa a relação 

imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência”, e a 

segunda expressa que toda “a ideologia tem um existência material” (1999, 

p. 203 e 206).  

 

No que se refere à primeira tese, o autor argumenta que o que está 

representado na ideologia são as relações imaginárias que os indivíduos 

tem com a realidade e não a própria realidade. Para entendimento maior 

Althusser expressa que 

Não são as suas condições reais de existência, seu mundo real 
que os “homens” “se representam” na ideologia, o que nelas 
representado é, antes de tudo, a sua relação com suas condições 
reais de existência. É esta relação que está no centro de toda 
representação ideológica, e, portanto imaginária do mundo real. 
(1985, p. 85).   

 

Na prática, o que está representado para o trabalhador no que se 

refere à ideologia que o atravessa é a representação de uma relação 

imaginária com as condições reais de existência. Segundo Cassin, dessa 

forma “a ideologia passa a ser entendida no terreno da prática-social como 

instância específica de determinada formação social” (2002, p. 39). 

 

A segunda tese está amparada no fato em que “a ideologia tem uma 

existência material” nas práticas que se configuram nos aparelhos 
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ideológicos, como veremos mais a frente na análise do Programa Educação 

do Trabalhador. 

Segundo Althusser, a ideologia materializa-se nos atos dos 

indivíduos, para uma compreensão mais exata o autor utiliza a religião como 

exemplo dessa materialidade. 

 
[...] a existência das idéias de uma crença é material, pois suas 
idéias são seus atos materiais inseridos em práticas materiais, 
reguladas por rituais materiais, eles mesmos definidos pelo 
aparelho ideológico material de onde provêm as idéias do dito 
sujeito... 
As idéias desaparecem enquanto tais (enquanto dotadas de uma 
existência ideal, espiritual), na medida mesma em que se evidencia 
que sua existência estava inscrita nos atos das práticas reguladas 
por rituais definidos em última instância por um aparelho 
ideológico. O sujeito, portanto atua enquanto agente do seguinte 
sistema (enunciado em sua ordem de determinação real): a 
ideologia existente em um aparelho ideológico material, que 
prescreve práticas materiais regulares por um ritual material, 
práticas estas que existem nos atos materiais de um sujeito, que 
age conscientemente segundo sua crença. (1985, p. 91-92) 

 

 

Em suma, a ideologia se materializa no processo de ação dos 

indivíduos, ou seja, à medida que o trabalhador reproduz as relações de 

produção também está reproduzindo a ideologia que nela está agregada, no 

nosso caso a ideologia da classe dominante. No texto “A transformação da 

filosofia” o autor reitera a discussão que a ideologia em sua existência 

material surge como prática social. 

 
[...] as práticas sociais e as idéias que os homens fazem delas 
estão estreitamente relacionadas. Pode dizer-se que não há prática 
sem ideologia e que qualquer prática, incluindo a científica, se 
realiza através de uma ideologia. Em todas as práticas sociais 
(quer pertençam ao domínio da produção econômica, ou da 
ciência, ao da arte, ao do direito, ao da moral ou da política), os 
homens que atuam estão submetidos às ideologias 
correspondentes, independente da sua vontade e mais ou menos 
com uma total ignorância do assunto. (1985, p. 42)  

 

 Partindo da premissa em que o processo ideológico se enraíza em 

uma base material passamos a discutir condições concretas encontradas no 

nosso objeto de pesquisa que nos respalda em afirmar que através da 

ideologia repassada pelo Programa SESI Educação do Trabalhador os 

industriários reproduzem as relações de produção. Vejamos os pontos a 
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seguir: 

 

o primeiro ponto, que evidenciamos como condição concreta para que 

o Programa Educação do Trabalhador tenha se tornado uma ferramenta de 

reprodução, está na forma conceitual da criação do próprio Programa. 

Segundo o documento “Estrutura e Funcionamento” (2001c), o Programa foi 

criado especificamente a mando de uma elite burguesa empresarial para os 

trabalhadores da indústria, objetivando desenvolver ações voltadas ao 

objetivo estratégico do SESI, que contempla elevar o processo de 

escolarização desses trabalhadores.  

 

A priori esse pensamento não tem nada de antagônico no que diz 

respeito às contribuições que as empresas têm oferecido aos seus 

trabalhadores nas últimas duas décadas, porém o que nos faz tecer 

observações é a forma como o empresariado pouco a pouco vai assumindo 

uma postura de propositor de uma política de formação educacional para os 

trabalhadores da indústria reproduzindo através desse processo a estrutura 

funcional do mundo do trabalho.  

 

Nesse sentido, Althusser (1985, p. 17) assevera que “[...] quando a 

escola, particularmente, deixa de ser uma conquista da humanidade a ser 

preservado das querelas pequeno-burguesas, para se tornar não mais 

instrumento do saber, mas máquinas de sujeição-ideológica” é, na verdade, 

porque ela carrega a ideologia da classe dominante. 

 

O Programa em sua formação carrega a concepção ideológica da 

burguesia industrial, concepção essa que se traduz na urgente necessidade 

de formação dessa classe. Acreditamos que essa situação se dá à medida 

que o Programa induz ao trabalhador o conceito da velocidade na aquisição 

do processo ensino aprendizagem. Entendemos que, implicitamente, 

reproduz as relações de produção em que o trabalhador está imerso no 

interior da indústria, essa é uma questão que desdobraremos a seguir.  
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Outro fator relevante e que coaduna com essa primeira situação, é a 

utilização de uma metodologia modularizada criada especificamente para 

ser uma ferramenta concreta nesse processo que imprime ao cenário 

educativo uma corrida desenfreada para finalização do curso e aquisição do 

certificado. 

 

Para entendermos o que estamos chamando de conceito da 

velocidade na aquisição do processo de aprendizagem, é necessário 

compreender como se dá organicamente à passagem de um trabalhador ao 

longo desse Programa de Educação. Enumeramos aqui para uma melhor 

compreensão do processo. 

 

1. A equipe do Programa tem como abordagem inicial fazer uma 

mobilização com os trabalhadores que ainda não têm ou não 

finalizaram sua formação escolar em empresas vinculadas ao 

Sistema S (Ensino Fundamental ou Ensino Médio); 

 

2. Após esse momento, detectar esse contingente de trabalhadores 

não escolarizados através da documentação de comprovação de 

nível educacional ou com um teste de sondagem para aqueles 

que não possuem documento comprobatório;  

 
3. Finalizando a etapa anterior, a equipe de técnicos do SESI 

organiza com a empresa os turnos das aulas que, 

obrigatoriamente, serão em consonância com os horários de 

trabalho específicos de cada empresa, podendo ser antes ou 

após o turno laboral. 

 

Segundo o documento “Estrutura e Funcionamento” (2001c), a 

previsão de conclusão de níveis de ensino – Fundamental (2º Segmento) e 

Médio – é de até 18 meses com carga-horária de 2 horas aulas diárias, e 

até 20 meses com carga-horária de 3 horas e 20 minutos respectivamente. 

Todavia, por ser um Programa que usa um material didático em forma de 

módulos, o aluno pode finalizar esse processo bem antes do previsto, fato 
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que imprime de certa forma uma velocidade no fazer educativo. Essa 

correspondência da mecanicidade do espaço de trabalho é levada ao 

espaço da sala de aula, tornando assim o Programa um local que reproduz 

na sua forma de estrutura as relações de produção capitalistas como vem 

conceituando Althusser. O autor ainda chama atenção para o fato de que a 

reprodução da força de trabalho exige, não somente a reprodução de sua 

formação, mas ao mesmo tempo a reprodução de sua submissão às regras 

da ordem estabelecidas (ALTHUSSER, 1985) 

 

A submissão às regras da ordem estabelecida, a nosso ver, caminha 

por meio dos princípios que dão sustentabilidade ao Programa. A proposta 

que integra os conteúdos do Ensino Fundamental (2º Segmento) e Médio e 

tem por finalidade discutir o mundo do trabalho e o exercício da cidadania, 

Fundamentando-se nos princípios da educação para o trabalho, ensino 

contextualizado, aprendizado de competências e habilidades básicas da 

leitura e escrita centradas no mundo do trabalho e construção de atitudes 

de cidadania melhorando a qualidade de vida do trabalhador, ampliando 

oportunidades de trabalho (DEF, 2001). 

 

O primeiro princípio considera que o trabalhador deve estar 

preparado, com formação básica para o constante aprendizado, fazendo 

assim uma correlação com as questões cotidianas da vida laboral, elevando 

a produtividade, melhorando a qualidade da produção, evitando o 

desperdício, diminuindo o absenteísmo e as taxas de acidentes, melhorando 

assim a qualidade de vida desse trabalhador. Não há dúvidas quanto à 

dimensão que o conhecimento assumiu na sociedade capitalista e no 

universo dos trabalhadores nos dias atuais, porém é necessário rever até 

que ponto esse aprendizado reproduz apenas a vida produtiva ou agrega 

valor a dimensão humana do ser.  

 

De acordo com o pensamento althusseriano essa reprodução do 

processo de qualificação ou formação do trabalhador não ocorre mais só no 

seio da produção, ela é muito mais efetiva no sistema escolar, pois é nesse 
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local que o trabalhador aprende “a submissão às normas de produção, a 

naturalidade da venda da força de trabalho, a racionalidade da hierarquia 

dentro da produção” (ALTHUSSER, 1985, p. 12).  

 

Dessa forma, compreendemos que o primeiro principio que embasa o 

Programa traz um adestramento dessa submissão onde utiliza recursos 

materiais e ideológicos da classe burguesa empresarial para reproduzir 

essas relações sociais.  Essa questão incide no trabalhador de duas formas 

claras: a primeira é que esse trabalhador se sente imbuído a finalizar o 

curso com a maior rapidez possível vislumbrando a possibilidade de uma 

promoção; e, a segunda, essa de forma subjetiva faz com que o trabalhador 

que ainda não é escolarizado se sinta moralmente desqualificado e rejeitado 

pelo grupo que convive e se relaciona na própria empresa. É como se 

depois de tanto tempo a empresa não fosse mais lugar para esse 

trabalhador. 

 

O segundo princípio que se refere à relação entre teoria e prática, 

proposta do Programa que se baseia na premissa em trazer situações do 

cotidiano dos trabalhadores para o espaço da sala de aula, onde mostrando 

alternativas na forma de pensar, estimulando o raciocínio crítico, 

desenvolvendo capacidade em tomar decisões e resolver problemas, por si 

só já amarra o caráter utilitarista dessa educação fazendo do sujeito 

trabalhador uma peça chave no mecanismo de dominação. Situação em que 

o aluno trabalhador está sempre em um espaço ao qual ele treina situações 

de adestramento para o mundo do trabalho. Entendemos que nesse sentido, 

 

[...] a escola preenche a função básica de reprodução das relações 
materiais e sociais de produção. Ela assegura que se reproduza a 
força de trabalho, transmitindo as qualificações e o savoir faire 
necessários para o mundo do trabalho: e faz com que o mesmo 
tempo os indivíduos se sujeitem à estrutura de classes. (FREITAG, 
1980, p. 33). 

 

Nesse contexto, o Programa Educação do Trabalhador, no seu 

nascedouro, já apresenta de forma contundente a reprodução de valores 

urgentes a esse universo. Em nossa compreensão, o conhecimento, que é 
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um valor necessário ao trabalhador, já atende a um propósito específico que 

se configura em uma “fixação, justificação e legitimação das diferenças e 

dos conflitos de classe” (FREITAG 1980, p. 33). O que estamos querendo 

ressaltar é que a seleção dos conteúdos e a forma como são conduzidos em 

sala de aula já carregam uma ideologia da classe burguesa industrial (tem 

que completar). 

 

Outro princípio relevante no Programa incide no processo de 

aprendizagem de competências e habilidades básicas da leitura e da escrita 

centradas no mundo do trabalho. Esse terceiro princípio é entendido como o 

ponto primordial da relação escola e o cenário produtivo. Para isso, o 

trabalhador deve desenvolver-se na área da comunicação escrita e oral para 

aplicação na vida cotidiana, observando o uso de eficientes recursos como; 

informações; regras básicas de funcionamento dos sistemas; aplicação do 

conhecimento científico e tecnológico para identificar e resolver problemas 

concretos.   

 

Esse raciocínio delimita o conceito de comunicação humana oral 

e/ou escrita aos limites da indústria. O processo comunicativo em uma 

sociedade com uma revolução tecnológica avançada mundialmente, com a 

globalização da economia e com a introdução de novas formas de gestão no 

trabalho não pode restringir-se apenas ao processo de comunicação 

humana ao pouco espaço da indústria. Isso seria aceitar um reducionismo 

da amplitude que o ato comunicativo tomou na sociedade atual.  

 

Nesse cenário, percebemos que o Programa SESI Educação do 

Trabalhador representa no meio industrial uma ferramenta de 

competitividade para a própria indústria. Competitividade para a produção, 

pois eleva a formação do trabalhador especificamente para atender as 

demandas laborais, tornando-se assim um “mecanismo de reforço da própria 

relação capitalista” (FREITAG, 1980, p. 34).  

 

É nesse sentido que Althusser (1999, p. 74-75) coloca em discussão 
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a seguinte questão: afinal o que se aprende na escola? 

 

[...] chega-se mais, ou menos longe, nos estudos, mas de qualquer 
forma se aprende a ler, a escrever, a contar. Assim, pois, algumas 
técnicas e muitas outras coisas ainda, incluídos alguns elementos 
(que podem ser rudimentares ou, ao contrário, profundos) de 
“cultura científica” ou “literária” diretamente utilizáveis nos 
diferentes postos de produção (uma instrução para operários, 
outras para os técnicos, uma terceira para os engenheiros e uma 
última para quadros superiores, etc.). Aprendem-se, portanto, 
certas habilidades. 
 
Mas ao mesmo tempo, e também com o pretexto destas técnicas e 
destes conhecimentos, aprendem-se na escola as regras do “bom 
comportamento”, isto é, da adequada atitude que deve observar, 
conforme o posto que esteja “destinado” a ocupar, todo agente da 
divisão do trabalho: regras de moral, de consciência cívica e 
profissional, o que falando claramente, significa regras a respeito 
da divisão técnico-social do trabalho e, enfim, regras da ordem 
estabelecida por meio da dominação de classe [...]. 

 

A partir desse ponto, nos questionamos: Afinal o que ensina o 

Programa SESI Educação do Trabalhador?  O Programa é, em sua gênese, 

um aparelho ideológico mantido pela empresa como forma de controle do 

saber operário? Não queremos aqui ser fatalistas ao ponto de não 

reconhecermos a existência da condição histórica de um Programa dessa 

amplitude. Entendemos que inserido em um contexto histórico, o Programa 

tem sido ferramenta de utilidade para muitos da classe trabalhadora da 

indústria que por um motivo ou outro não tem formação escolar, mas 

compreendemos também que o conhecimento produzido na humanidade não 

é alheio a vida dos homens, sendo assim, não é neutro, pois responde a 

necessidades concretas da humanidade. Partindo desse conceito, cabe 

questionar o conhecimento produzido no Programa, serve a que? Serve a 

quem? Cabe com essas indagações tentarmos entender sob o ponto de 

vista althusseriano o PET enquanto instituição que faz parte do aparelho 

ideológico escolar.  
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4.3 O Programa SESI Educação do Trabalhador e sua reorganização 

como elemento ideológico da empresa 

 

Para iniciar a abordagem althusseriana sobre a escola como um 

aparelho ideológico, é necessário em primeiro momento esclarecer o que é 

um aparelho ideológico de Estado e como foi concebido esse conceito, para, 

a partir desse ponto, estabelecermos uma análise sobre o PET visto sob a 

perspectiva do autor. 

 

Althusser (1999), para desenvolver a concepção de Aparelho 

Ideológico Escolar, parte da concepção marxista de que o Estado é na sua 

completude um aparelho repressor e, que através dele, as classes 

dominantes garantem sua dominação, ou seja, para os marxistas o Estado é 

um aparelho especializado (no sentido estrito), que intervém diretamente 

como força repressiva de apoio em última instância. Na prática, funciona 

como aparelho repressor do Estado, a política, a polícia, os tribunais, as 

prisões e também o exército. 

 

Tomando como base o conceito descrito, o autor supõe que analisar 

o Estado apenas como aparelho repressor não dá conta de uma “prática 

política da luta de classes proletárias”. Sendo assim, Althusser se propõe a 

esboçar uma teoria correspondente que passa a designar como Aparelhos 

Ideológicos do Estado, uma estrutura que faz parte do Estado, e que se 

diferencia na forma como se projeta na sociedade. Essa forma se dá na 

principal diferença de que o aparelho repressivo ao qual “funciona através 

da violência” ao passo que os aparelhos ideológicos do Estado “funcionam 

através da ideologia”. (ALTHUSSER, 1999, p. 69).  

 

 

Para Althusser (1999, p. 68), aparelhos ideológicos do Estado são 

“um certo número de realidades que se apresentam ao observador imediato 

sob a forma de instituições distintas e especializadas”. No entender do 

autor, são considerados como aparelhos ideológicos do Estado às seguintes 
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instituições: AIE religioso (o sistema de diferentes igrejas), AIE escolar (o 

sistema de diferentes “escolas” públicas ou privadas), AIE familiar, AIE 

jurídico, AIE político (o sistema político, os diferentes partidos), AIE sindical, 

AIE de informação (a imprensa, o rádio, a televisão, etc.) e AIE cultural 

(letras, Belas Artes, esportes, etc.).  

 

 Tentamos em poucas linhas explicar qual a origem do conceito de 

Aparelho do Estado oriundo do pensamento marxista como ponte para 

compreensão do conceito de aparelhos ideológicos na visão althusseriana. 

A partir desse momento debruçar-nos-emos sobre o conceito de aparelho 

ideológico escolar, como forma de compreender sua estrutura e 

correlacionar com o nosso o nosso objeto de pesquisa. 

 

Em primeiro momento, é importante destacar a distinção que 

Althusser faz entre aparelho ideológico de Estado Escolar e a escola, ou 

seja, para o autor, o Aparelho ideológico escolar, como os outros aparelhos 

ideológicos, é um sistema formado por instituições, organizações escolares 

e suas práticas, independente de serem públicas ou privadas. Portanto a 

escola, enquanto instituição é um elemento do Aparelho ideológico de 

Estado escolar e não o próprio AIE escolar. Em continuação ao seu 

pensamento, o autor assevera que o Aparelho Ideológico de Estado Escolar 

deve ser entendido como um sistema, dentre vários que compõe o Estado, 

que tem como objetivo reproduzir as relações de produção; nas sociedades 

capitalistas o de reproduzir as relações de dominação capitalista, portanto 

reprodução de relações de exploração (ALTHUSSER 1999). 

 

Se para o autor, a escola é um elemento que faz parte do aparelho 

ideológico de Estado escolar, entendemos que, nessa vertente, o Programa 

Educação do Trabalhador transforma-se em um elemento ideológico escolar 

manobrado pela indústria. É relevante salientar que o Programa sendo esse 

elemento, constitui-se em importante instrumento de construção e 

manutenção da hegemonia ideológica, através do ensino e de outras formas 

ideológicas no seu interior (ALTHUSSER, 1979).  
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Nesse sentido Althusser (1979, p. 15) esclarece que nas formações 

sociais capitalistas as reproduções das relações capitalistas de exploração, 

são obtidas através de uma  

 

aprendizagem de alguns saberes contidos na inculcação maciça da 
ideologia da classe dominante que, em grande parte, são 
reproduzidas as relações de produção de uma formação social 
capitalista, ou seja, as relações entre exploradores e explorados, e 
entre explorados e exploradores.  

 

Para fecharmos essa compreensão, acreditamos que o Programa 

Educação do Trabalhador tornou-se um elemento importantíssimo para o 

empresariado cearense à medida que o mesmo desempenha, em todos os 

aspectos, a reprodução do pensamento empresarial. Compreendemos 

também que, para isso, o Programa usa uma ferramenta concreta 

importantíssima que legitima a construção das habilidades necessárias a um 

trabalhador pré-fabricado para o sistema. Essas habilidades necessárias 

são desenvolvidas dentro da sala de aula com a metodologia SESI Educa. 

 

4.4 Metodologia SESI Educa: uma ferramenta no processo de 

reprodução das relações capitalistas 

 

De acordo com Althusser (1999), o Aparelho Ideológico Escolar, 

como os outros Aparelhos Ideológicos de Estado, não se reduz à existência 

apenas de ideias, elas são sustentadas por um determinado suporte real e 

material. No caso do Programa concebemos que a metodologia usada em 

sala de aula com a classe trabalhadora da indústria configura-se em uma 

das ações desse suporte real e material de reprodução da ideologia 

dominante. Partindo dessa perspectiva, achamos relevante tecer o histórico 

da metodologia a fim de compreendermos em que momento ela pode ser 

usada com esse fim.  

 

É importante ressaltar que nosso foco de estudo não se configura em 

observar com minúcias o material didático produzido pelo Sistema S para 

esse tipo de formação, procuramos, através dos documentos produzidos 
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analisar as concepções teóricas que embasam a metodologia e de que 

forma elas dão sustentação a materialidade do Programa. 

 

A metodologia SESI Educa foi criada pelo Departamento Regional do 

SESI Rio de Janeiro nos finais de 2001. A proposta de construção partiu da 

necessidade em elaborar uma metodologia que proporcionasse ao 

trabalhador uma rapidez na aquisição de conhecimento, retornando assim, 

para o mercado de trabalho. Em primeiro momento para dar 

encaminhamento ao projeto foi estruturada uma equipe de profissionais 

formada por representantes do SESI-RJ e da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro que montaram o documento Metodologia SESIEduca Estrutura e 

Funcionamento (2002), situando a educação no plano do Sistema SESI, 

detalhando a metodologia e sua operacionalização. 

A construção da proposta metodológica veio completar o 

pensamento pedagógico empresarial, assim o “mercado e a escola seriam 

os dois dispositivos essenciais de crivo e seleção dos indivíduos para 

distintas funções” (ENGUITA, 1989, p. 140).  

Dessa forma, a proposta metodológica foi criada para oferecer 

oportunidade de estudo desde a Alfabetização até a conclusão do Ensino 

Médio, estando dividida da seguinte forma 

 

Ensino Fundamental 

Alfabetização 

Primeiro Segmento 

1ª Fase 

2ª Fase 

3ª Fase 

4ª Fase 

Segundo Segmento 

5ª Fase 

6ª Fase 

7ª Fase 

8ª Fase 

Quadro 3: Estrutura e funcionamento do ensino fundamental I e II. 
Fonte: Documento Estrutura e Funcionamento – Metodologia, (SESI, 2001a, p. 
46). 
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Ensino Médio 

1ª Fase 

2ª Fase 

3ª Fase 

Quadro 4: Estrutura e funcionamento do Ensino Médio. 
Fonte: Documento Estrutura e Funcionamento – Metodologia (SESI, 2001a, p. 46). 
 

O Ensino Fundamental, como se pode observar no Quadro 2 está 

dividido em primeiro e segundo segmentos. O primeiro segmento divide-se 

em quatro etapas que são denominadas fases, as quais correspondem às 

antigas nomenclaturas usadas pelo Conselho de Educação, ou seja, a 1ª 

Fase corresponde a 1ª Série, a 2ª Fase a 2ª Série, e assim por diante. Na 

prática, essas fases terão que ser finalizadas pelos alunos até obterem a 

certificação, cada fase é composto por 15 módulos, ou seja, na quinta fase 

para que o aluno passe para a sexta ele precisará fazer os 15 módulos (Ver 

módulos em anexo) de cada disciplina (Ciências, Português, Matemática, 

História/Geografia e Inglês).  Com relação ao segundo segmento e ao 

Ensino Médio, ocorre semelhante processo: o aluno obtém certificado 

desses dois níveis, contanto que complete cada fase com a resolução dos 

módulos específicos.  

 

No âmbito pedagógico, segundo o documento Estrutura e 

Funcionamento (2001c) os princípios educacionais das ciências da 

educação, se baseiam na Psicologia, Neurobiologia, Antropologia, 

Sociologia, Psicanálise, Pedagogia, Comunicação que pesquisam sobre o 

desenvolvimento da pessoa, os processos de constituição do cérebro e da 

mente, formação da inteligência, construção do conhecimento, organização 

e expressão da vida afetiva e social. Nesse caso, o documento segue 

afirmando que teóricos como: Jean Piaget, Vygotsky, Henry Wallon, Celestin 

Freinet, Paulo Freire, Emilia Ferreiro, trazem questões que elucidam como a 

pessoa se torna inteligente, como aprende, como faz de um novo 

conhecimento um instrumento de transformação da vida prática. 

 

Interessante registrar que ao longo desse mesmo documento 

sentimos falta de uma discussão mais aprofundada sobre conceitos teóricos 
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na área da ciência da educação. Esse fato nos chamou atenção devido à 

junção de ciências com troncos teóricos de ramificações as mais diversas 

possíveis como a Psicologia, Neurobiologia, Antropologia, Psicanálise e a 

Pedagogia. Assim não localizamos, por exemplo, como a neurobiologia se 

efetiva nessa metodologia? Em que momento a psicanálise faz-se 

necessário no espaço da fábrica? Porque a antropologia é tão importante 

para esse fim?  

 

Acreditamos ser essa a primeira disfunção da metodologia SESI 

Educa, usar correntes científicas para dar uma “determinada” 

sustentabilidade pedagógica ao trabalho desenvolvido em sala, que na 

realidade não aprofunda sua fundamentação teórica e não localiza onde 

essas ciências trazem benefícios aos trabalhadores. 

 

Parece-nos, que no Capitalismo, a educação é realizada em 

circunstâncias tão manipuláveis que encontramos metodologias que se 

apoderam de séculos de conhecimento educativos para comprovar sua 

ideologia do convencimento. Esse fato pode ser visto e constatado a partir 

do momento em que um grupo como o Serviço Social da Indústria as 

concebe, as cria, as inventa e determina sua execução, ou seja, constrói 

sua própria ferramenta escolar.  

 

Para Althusser (1985, p. 12), “uma formação intelectual mais 

precária e menos legitima terá menos condições para se opor ao 

aviltamento da exploração no trabalho.” Isso porque em nossa compreensão 

não desenvolve no trabalhador a autonomia da reflexão e do pensar sobre a 

ação humana. 

 

Outra questão que nos parece interligada com o que acabamos de 

relatar é uso indevido de partes de estudos de pensadores principalmente 

como Jean Piaget, Vygotsky e Paulo Freire. Dessa forma a miscigenação de 

pensamentos de todos esses educadores compõe uma proposta galgada em 
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princípios sócio-interacionistas74, que a partir desses conceitos criam-se 

idéias-chaves como:  

 

a) O aluno constrói seu conhecimento; sendo, portanto, a 

aprendizagem um processo ativo, em que o sujeito aprendente 

toma iniciativa, define, faz, pensa, elabora;  

 

b) Essa construção é social, ocorre na interação com o outro em 

discussões em grupo, trabalhos de equipe, troca de idéias, 

diálogo em sala são importantes para a elaboração do 

conhecimento no interior de cada pessoa; dúvidas; e 

 

c) O antigo postulado de que a educação deve visar à formação 

integral da pessoa, envolvendo aspectos físicos (movimento), 

cognitivos, sociais e afetivos, que se aplicam também para a 

educação dos jovens e adultos, é reforçado pelas novas pesquisas 

sobre as relações entre processos cognitivos e processos vitais. 

(PCP, 2001). 

Podemos notar que essas idéias chaves são pinçadas de teorias 

piagetianas, vygotskyanas e freirianas com objetivo de fortalecer as bases 

pedagógicas do Programa. No que se refere a Jean Piaget, usa-se como 

referencial que  

 

o homem é um ser essencialmente social, impossível, portanto, de 
ser pensado fora do contexto da sociedade em que nasce e vive 
[...], o ‘ser social’, de mais alto nível é justamente aquele que 
consegue relacionar-se com seus semelhantes de forma 
equilibrada” (LA TAILLE, 1992, p. 14).  

 

De forma tendenciosa essa idéia é usada pelo Programa para 

conceber um trabalhador socialmente ajustado. Concordamos com Costa 

(2007), quando explica que a práxis educacional funciona como mecanismo 

                                                           
74  O princípio sócio-interacionista de L. S. Vygotsky psicólogo russo ficou conhecido no 

ocidente a partir dos anos 80 e 90. A abordagem explicitava que todo o processo de 
aprendizagem estava diretamente relacionado à interação do indivíduo com o meio 
externo (meio este que levava em conta não apenas os objetos, mas os demais sujeitos) 
(LA TAILLE, 1992). 
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de reprodução social, à medida que induz as posições dos indivíduos para 

determinadas decisões compatíveis com as exigências. Entendemos que na 

sociabilidade do capital induzir o trabalhador a treinar uma forma 

equilibrada e ajustada de relacionar-se com os demais, e conseqüentemente 

com seus superiores é no mínimo legitimar a não possibilidade de uma 

reflexão emancipatória sobre seus atos.  

 

Seguindo esse caminho, Carmo (2008) em pesquisa sobre conceito e 

obras vygotskyanas, ressalta que Tanto Piaget como Vygotsky fariam parte 

do mesmo universo teórico e epistemológico, o qual parte da premissa 

básica de que o conhecimento é construído a partir da interação entre 

organismo e meio em que está imerso. Para a metodologia SESI Educa, 

essa premissa transforma-se no principal fundamento, pois legitima um 

trabalhador aos moldes do sistema, ou seja, ao seu local de trabalho. É 

falacioso dizer que os fundamentos que dão sustentabilidade metodológica 

à proposta, respondem de forma concreta aos anseios e desejos desses 

trabalhadores, pois apenas apresentam momentos fugazes de uma 

pseudoliberdade.  

 

Outro pensador, muito usado na construção da metodologia foi Paulo 

Freire. Combinado pelo fato de ter sido diretor do Departamento de 

Educação e Cultura do SESI, em Pernambuco, e, depois entre 1946 a 1954 

ser superintendente daquela casa, suas propostas de educação de adultos 

ecoaram pelo Sistema S sendo referencia em qualquer projeto delineado 

pela instituição. As ideias freirianas foram forjadas em um processo extenso 

de reflexão crítica na perspectiva da transformação social e da construção 

da dignidade humana dos trabalhadores. A questão central do seu 

pensamento pedagógico é a educação de adultos, compreendida como 

conscientização, isto é, como desenvolvimento da capacidade crítica sobre 

sua realidade e elaboração de sua identidade e aquisição dos 

conhecimentos necessários à sua intervenção transformadora (SESI 2002).  

 

Em nossa percepção, não há nada mais contraditório do que usar o 
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pensamento de Paulo Freire e dos demais pensadores aos quais nos 

referimos como base para uma metodologia que tem na sua formação um 

objetivo maior que se coaduna com o pensamento da burguesia 

empresarial. Todavia mesmo entendendo que sob a lógica do capital, a 

educação pode ser veículo de reprodução das forças dominantes como 

propaga o pensamento althusseriano, em contraponto, o autor não nega que 

a mesma se constitui também em um espaço de luta para as classes menos 

favorecidas ao processo de emancipação.  Em seu texto “Filosofia e 

Filosofia Espontânea dos Cientistas”, Althusser (1979, p. 45) legitima essa 

posição quando diz:  

 

[...] a “cultura” literária ministrada no ensino das escolas não é um 
fenômeno puramente escolar, é um momento entre outros da 
“educação” ideológica das massas populares. Pelos seus meios e 
efeitos, ela traz outros à superfície, postos em prática ao mesmo 
tempo: religiosos, jurídicos, morais, políticos, etc. Outros tantos 
meios ideológicos da hegemonia da classe dominante, que são 
todos reagrupados em volta do Estado de que a classe dominante 
detém o poder. Bem entendido, esta conexão, podíamos dizer 
sincronização, entre a cultura literária (que é o objecto-objectivo 
das humanidades clássicas) e a acção ideológica de massa 
exercida pela Igreja, pelo Estado, pelo Direito, pelas formas do 
regime político, etc., são a maior parte das vezes mascaradas. Mas 
aparecem à luz do dia nas grandes crises políticas e ideológicas, 
onde, por exemplo, as reformas do ensino são abertamente 
reconhecidas como revoluções nos métodos de ação ideológica 
sobre as massas. Vê-se então muito claramente que o ensino está 
em relação direta com a ideologia dominante e que a sua 
concepção, a sua orientação e o seu controlo são um terreno 
importante da luta de classes. 

 

Nesse sentido compreendemos que mesmo servindo como 

ferramenta de reprodução das relações capitalistas, a metodologia SESI 

Educa não é um fim em si mesma, pois como afirma Almeida (2005, p. 52)  

 

Ao possibilitar às classes subalternas a apropriação do saber 
sistemático, revelando-lhes, por essa mediação, as reais relações 
de poder em que se estrutura a sociedade, a educação lhes 
permite também a compreensão do processo social global.  

 

É sob esse ângulo que percebemos a dialética do processo 

educativo, pois mesmo submersos em um emaranhado de ações que 

carregam os trabalhadores das indústrias a legitimar as escolhas dos 
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dominantes, ainda assim cabe a tarefa de tentar romper com a velha ordem 

tornado-se sujeitos dessa prática. 

 

4.5 O lugar do sujeito trabalhador na proposta de educação do SESI: 

emancipação humana ou sujeição ideológica  

 

Segundo Cassin (2003, p. 66), Louis Althusser escreve um pequeno 

artigo em 1º de maio de 1973 com o título "Observação sobre uma 

categoria: 'PROCESSO SEM SUJEITO NEM FIM (S)'.“ Nesse pequeno texto, 

Althusser (2007, p. 32) afirma que “’os homens’ não são ‘os sujeitos’ da 

história”, mas que “os homens (no plural) concretos são necessariamente 

sujeitos (no plural) na história, pois atuam na história enquanto sujeitos (no 

plural).”  

 

Para o autor, o que pretende Althusser em distinguir os termos, 

"sujeitos da história" dos "sujeitos na história", são de que os sujeitos 

enquanto indivíduos humanos são agentes ativos na história, que atuam 

"em e sob as determinações das formas de existência histórica das relações 

sociais de produção e de reprodução (processo de trabalho, divisão e 

organização do trabalho, processo de produção e de reprodução, luta de 

classes, etc.) (CASSIN, 2003).  

É sob essa perspectiva que o pensamento althusseriano dá 

mobilidade ao sujeito a romper com sua prática alienada da reprodução das 

relações capitalistas. Para autores como Giroux (1986, p. 107), que faz um 

estudo sobre as teorias reprodutivistas no espaço escolar, classifica 

Althusser como um pensador que ignora em um determinado momento 

histórico que “as escolas sejam instituições democráticas que promovam a 

excelência cultural, o conhecimento neutro e modos objetivos de instrução.” 

Em nossa compreensão, apesar de Althusser ser um autor de cunho 

fatalista com relação à operacionalização das escolas inseridas dentro de 

uma estrutura social definida, o autor não fecha essa discussão, como quer 

propagar Giroux em seu livro “Teoria Critica e Resistência em Educação”. 
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Ao contrário do que se propaga Althusser legitima seu pensamento 

na amplitude em que os homens são agentes ativos na história, não 

significando que estes são determinantes da história, mas que sua ação na 

história é determinada pelas condições concretas e históricas de sua época, 

com a celebre passagem de Marx, n.º 18 de Brumário: 

 

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem a partir de 
elementos livremente escolhidos (ausfrein Stücken), em 
circunstâncias escolhidas por eles, mas em circunstâncias 
(Umstände) que eles encontram imediatamente diante de si 
(vorgefundene), dadas e herdadas do passado. (ALTHUSSER, 
1973, p. 70). 

 

É sob essa percepção que entendemos o lugar que se coloca o 

sujeito trabalhador na proposta de educação do SESI. Um sujeito que 

mesmo sendo interpelado pela ideologia da classe burguesa empresarial 

ainda assim utopicamente (consideramos aqui o processo utópico como 

condição necessária para seguir) vislumbra sua emancipação humana. 

Nesse cenário, percebemos que a função dialética da educação se compõe 

em duas faces de uma mesma moeda. De um lado pode aprisionar e de 

outro pode libertar. De acordo com Costa (2007, P. 151) a necessidade da 

constituição de uma ideologia educacional mais emancipatória poderia está 

posta nas lutas mais elementares, como: 

 

[...] nas reivindicações dos educadores em torno do valor de sua 
força de trabalho; na exigência de democratização do ensino; na 
pressão por mais verbas para a educação; nas discussões ao redor 
dos conteúdos curriculares e práticas pedagógicas; na necessidade 
de extinção de toda rede privada educacional e estatização de 
todos os níveis de ensino; na busca pela autonomia integral da 
educação no nível básico e superior; na luta pela autonomia 
administrativa, financeira e acadêmica; na reivindicação de 
controle de todo sistema educacional pelos professores, alunos e 
trabalhadores; na defesa de uma escola única, laica, científica, 
pública, gratuita, baseada no trabalho intelectual/ trabalho manual 
e financiada integralmente pelo Estado. (Grifos nossos) 

 

Todavia, Tonet (2005) faz uma séria observação sobre o processo 

emancipatório que não podemos deixar de anunciar. Para o autor 

Emancipação Humana se configura como,  
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a autêntica liberdade humana, contudo, a possibilidade de os 
indivíduos serem de fato sujeitos da sua história, de realizarem 
amplamente as suas múltiplas potencialidades, só é realizável em 
uma sociedade que tenha superado o capitalismo. (TONET, 2005, 
p.201).  

 

Tonet (2004), ainda reforça que a emancipação humana pode 

iluminar a educação atual, no sentido de descobrir o real caminho humano. 

 

Essa condição vivenciada pelo aluno trabalhador que faz parte do 

Programa permite-nos pensar que se configura em um movimento dialético, 

sendo “a educação um processo contraditório (unidade e oposição), uma 

totalidade de ação e reflexão” (GADOTTI, 2006, p. 79).  

 

Nesse caminho percorrido por ele pode tanto se sujeitar a uma 

ideologia burguesia industrial como tentar galgar um caminho consciente e 

emancipador, nesse sentido Althusser não nega que essas instituições 

como a escola e tantas outras são palco das lutas de classe. 
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5 CONSIDERAÇÕES E DESDOBRAMENTO DO OBJETO DE 

PESQUISA 

 

 

O HAVER 
 
Resta, acima de tudo, essa capacidade de ternura. 
Essa intimidade perfeita com o silêncio 
Resta essa voz intima pedindo perdão por tudo 
Perdoai-os! Porque eles não têm culpa de ter nascido... 
 
Resta esse diálogo cotidiano com a morte, 
Essa curiosidade. 
Pelo momento a vir, quando, apressada 
Ela virá me entreabrir a porta 
Como uma velha amante 
Mas recusará em véus ao ver-me junto à bem-amada... 
 
Resta esse constante esforço 
Para caminhar dentro do labirinto 
Esse eterno levantar-se depois de cada queda 
Essa busca de equilíbrio no fio da navalha 
Essa terrível coragem  
Diante do grande medo, e esse medo 
Infantil de ter pequenas coragens. 
 

Vinicius de Moraes  

 

 

5.1 Desdobramento do objeto de pesquisa: novos achados pelo 

caminho 

 

De certa forma, os dois anos de mestrado tornavam-se suficiente 

para dar conta da pesquisa inicial, pois o ponto crucial era compreender o 

Programa Educação do Trabalhador proposto pelo SESI e analisar sua real 

contribuição ao trabalhador da indústria.  

 

Ao longo do caminho percebemos que tanto na empresa como em 

algumas falas de trabalhadores outros elementos foram sendo incorporados 

ao processo. Era natural encontrar nomenclaturas como: formação 

continuada, Gestão da Qualidade, Aprendizagem em Grupo, Capital 

Humano da Empresa, Times de Aprendizagem, Educação Coorporativa 
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dentre outras.  

 

A partir daí compreendemos que a pesquisa englobava muito mais 

do que entender qual o efeito que a formação oferecida através do 

Programa de Educação do SESI tinha no trabalhador das indústrias 

pesquisadas. O fato é que a pesquisa apontava um caminho histórico a ser 

desvendado e a ser construído. Começamos a compreender que o que 

estávamos querendo pesquisar era apenas uma pequena parte de uma 

totalidade, que era composta por dois momentos históricos, o primeiro tinha 

início com a análise da correlação entre o público e o privado no âmbito da 

sociedade brasileira, tendo como referencia o entrelaçamento entre o 

Sistema S e o Governo de Getúlio Vargas com a criação do Serviço Social 

da Indústria e a expansão do Programa Educação do Trabalhador. 

 

O segundo momento histórico em continuidade ao primeiro faz 

referencia ao saber construído pelo trabalhador da indústria na sua relação 

não só com os Programas de Educação, mas com os sujeitos e suas 

práticas no espaço laboral (Questão que desdobraremos no referencial 

teórico).  

 

Ao longo das décadas de 50 e 60, as empresas cearenses, como 

todas as outras são caracterizadas pela rigidez nos processos produtivos, 

ao que se refere a pouca flexibilidade na cadeia produtiva; trabalho 

parcelado e repetitivo; exaustão de uma única forma de produção; a 

presença de tempos mortos e improdutivos; separação entre trabalho 

manual e intelectual; ausência de compreensão por parte do trabalhador do 

conjunto da produção.  

 

Mudanças começam a ocorrer a partir da década de 70 quando o 

sistema capitalista ver-se obrigado a rever seus padrões de acumulação 

impulsionado pela competição em escala mundial, pelo aparecimento de 

novas tecnologias e pela intervenção do processo de globalização. Essa 

revolução tecnológica vem sendo rapidamente absorvida pela produção, 



149 

 
 

contribuindo para uma maior eficiência dos processos produtivos e, 

conseqüentemente, possibilitando o acesso a determinados bens e serviços 

à parte da população anteriormente abaixo dessa linha de consumo. 

 

Como fruto da competição acirrada entre as empresas na disputa por 

mercados e com ligações diretas com a evolução tecnológica, observa-se 

uma mudança na dimensão temporal ligada a produtos e serviços. Gomes 

(1979) destaca que os avanços da tecnologia mudaram a percepção de 

tempo, gerando a sensação de que há muito mais a fazer, muito mais 

informações a assimilar do que horas disponíveis.  

 

De acordo com Lipp (1996), afirma que atualmente as pessoas se 

orientam pela velocidade dos avanços tecnológicos, pensando que tudo na 

vida precisa ser resolvido na velocidade do computador.   

 

Essa velocidade faz com que produtos já cheguem aos mercados 

ultrapassados por uma nova tecnologia desenvolvida pela concorrência, 

dessa forma surgem novas estruturas de produção e modelos de gestão que 

possam ser mais eficientes. A adoção de modelos em células, a utilização 

de Just-in-time75, o empowerment76, trabalho em equipes, as empresas 

virtuais, o investimento no conhecimento etc., são respostas adotadas pelas 

organizações na busca da eficiência perdida. 

 

Segundo Bruno (1996), nesse cenário de alta competição, o 

elemento central do processo de reestruturação do trabalho é o enfoque, até 

então desprezado, no componente intelectual do trabalhador. Os princípios 

que passam a nortear a moderna organização são o de criação de modelos 

de gestão e técnicas de produção que permitam o melhor aproveitamento do 

potencial humano.  

                                                           
75  Just-in-time, “é uma filosofia de produção voltada para eliminação de desperdícios no 

processo total de fabricação, das compras à distribuição” (HAY, 1992, p. 13) 
76  Segundo Tracy (1994), o empowerment como uma mudança organizacional com objetivo 

ampliar o sistema decisório até o menor nível possível na pirâmide organizacional, 
dando aos grupos de trabalho o poder e a autonomia de como realizar suas tarefas, 
reforçando-os com credibilidade e encorajando sua criatividade. 
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Brito (2005) esclarece que se assiste a uma reorganização das 

plantas de trabalho que parecem se basear no princípio em que se afirma 

que a capacidade de aprendizado é infinitamente maior no diálogo, na 

interação com os outros, do que na individualidade.  

 

Os novos paradigmas da produção substituíram, em grande parte, o 

trabalho simples, repetitivo e rigidamente encadeado por maquinários, ou 

seja, o trabalho humano, enquanto capacidade de realizar estas operações 

foi modificada. Para Zarifian (1997), o trabalho não consiste mais na 

realização dessas operações, mas na capacidade de coordenar eventos e 

problemas durante a realização de uma atividade, o que envolve a 

capacidade de liderar, encaminhar soluções e desenvolver competências 

por parte dos trabalhadores.  

 

Ainda segundo Brunstein (2000), o investimento na formação 

constante do trabalhador visa melhorar a capacidade humana de pensar. 

Para tanto, os trabalhadores precisam ter um conhecimento mais amplo de 

todo o processo de produção, permitindo que ele possa contextualizar a sua 

função. A vantagem do investimento na inteligência humana é a sua 

contínua possibilidade de aperfeiçoamento. Desta forma, atribui-se 

significado econômico aos valores intelectuais, uma vez que se parte do 

princípio de que a atividade mental contribui para o desempenho físico.  

 

Nos finais da década de 90 e nos anos 2000, surgiram produções 

acadêmicas significativas nessa área. Autores como Crawford (1998), 

Fleury, A. e Fleury, M.T.L. (2001), Senge (2003), Lévy (1993), Stewart 

(1998), Sveiby (1998), entre outros apresentaram trabalhos sobre as novas 

formas de aprendizagem na empresa. Diagnosticam mudanças no processo 

de gestão de pessoas. O capital em seu poder de reverberação encontra 

uma nova saída para aprisionar o trabalhador. 
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Em 1998, Richard Crawford escreve “Na Era do Capital Humano”, 

que dentre outras situações vai discutir o gerenciamento de pessoas. Nesse 

mesmo ano Thomas Stewart escreve “Capital Intelectual: a nova vantagem 

competitiva nas empresas”. Para o autor, o conhecimento tornou-se a 

matéria-prima mais importante com a qual a empresa trabalha. Assim, a 

informação e o conhecimento são armas “termonucleares” competitivas dos 

nossos tempos (BRITO 2005).  

 

De acordo com Brito (2005), é a partir de 1995 que esses modelos 

chegam com força ao Brasil, tendo como portadores os livros de 

Reengenharia, possibilitando a passagem de um modelo especialista-

funcionalista para o processual. A autora chama atenção para a avalanche 

de consultorias internacionais especializadas no processo de redesenho da 

empresa, focando no campo intelectual e subjetivo do trabalhador. 

 

Nesse universo, o saber do trabalhador também passa por um 

processo de transformação, as exigências desse novo modelo no cenário 

produtivo significam também a passagem de uma concepção de trabalhador 

objeto, ou seja, um mero executador de tarefas para o trabalhador sujeito, 

no que se refere à criação e desempenho de funções.  

 

Portanto, o saber do trabalhador e seu processo de aprendizagem é 

ressignificado para viabilizar esses novos modelos gerenciais. É importante 

registrar que o conhecimento não é mais tratado apenas como forma de 

elevar os índices de escolarização da classe trabalhadora da indústria, ele é 

fator agregador dos negócios empresariais. Sendo o conhecimento um fator 

agregador, podemos compreender que programas e cursos só seriam 

viáveis se estiverem em consonância com as necessidades objetivas da 

empresa. 

 

Dessa forma, no cenário atual a educação não “se restringe mais as 

atividades apenas em sala de aula para aprender tarefas específicas ou 

treinamento. Hoje ela permeia toda a política da empresa” (BRITO, 2005, p. 
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131).  

 

A grande questão que se apresenta como pano de fundo para o 

aprofundamento do desdobramento dessa pesquisa é a seguinte: Se a 

aquisição do conhecimento pela classe trabalhadora da indústria não 

pertence apenas aos programas de educação implementados pela empresa 

e sim permeia por todas as ações desenvolvidas na fábrica, que tipo de 

educação o trabalhador está tendo acesso? O que realmente o trabalhador 

da indústria aprende no espaço laboral? Que transformações ocorreram na 

forma como a empresa percebe a educação do trabalhador tendo como 

base as mudanças no cenário capitalista dos últimos anos?  

 

Para compreendermos melhor, faz-se necessário apresentarmos o 

caso emblemático do SESI no Ceará, que responde pela escolarização de 

mais de 80% dos trabalhadores da indústria do Estado.  

 

Em 2004, a instituição lança o Programa “Educação para Nova 

Indústria: uma ação para o desenvolvimento sustentável” que na sua 

estrutura foi incorporado ao Programa SESI Educação do Trabalhador. O 

Programa foi articulado a partir das novas necessidades do cenário 

produtivo mundial e nacional para atender demandas que surgiram no 

mercado. Esse novo conceito de educação foi uma resposta às forças 

transformadoras identificadas pela indústria e pode ser sintetizada a partir 

da seguinte equação: “Nova territorialidade da indústria+ Novos Conteúdos+ 

Atualização Tecnológica+Modernização da Infra-estrutura+Aprendizagem 

Flexível+Inovação” (Documento, 2004, p. 20). 

 

O Programa está embasado em conceitos novos como Gestão por 

Competências, Gestão do Conhecimento, Gestão de Pessoas e 

Aprendizagem nas organizações. Esses conceitos agora fazem parte das 

estratégias usadas para educar o trabalhador. No momento atual, o capital 

humano nas organizações, é considerado na sociedade do conhecimento 

como principal ativo das empresas, formado conseqüentemente pelo 



153 

 
 

conjunto de habilidades que as pessoas detêm, adquiridas por meio dos 

processos educativos, dos treinamentos ou experiências.  

Dessa forma, nos propomos a fazer um percurso histórico do saber 

construído pelo trabalhador da indústria, procurando compreender que 

conhecimentos esse trabalhador adquire no espaço da fábrica, se apenas 

reproduz ideologicamente o que o sistema capitalista repassa, ou adquire 

novos conceitos provenientes da sua relação com os outras, com a fábrica e 

consigo próprio?  Usaremos como pano de fundo os seguintes momentos 

históricos: 

 

- Em nível mundia, as transformações do mundo produtivo que 

acarretaram a necessidade de uma força de trabalho com o nível 

de aprendizagem mais elevado.   

 

- No Brasil, o momento histórico que se delineia a partir da Era 

Vargas. Momento que coaduna com as exigências mundiais no 

que se refere à formação da classe trabalhadora da indústria, a 

relação do Estado com o setor privado e a intervenção da 

burguesia empresarial nesse campo; 

 
- O Sistema S, como base que servirá como ancoragem para a 

pesquisa, especificamente o Serviço Social da Indústria do Estado 

do Ceará que abriga o Programa SESI Educação do Trabalhador 

em sua origem e seus desdobramentos através desse novo 

Programa Educação para Nova Indústria.  

 

5.2 Prováveis categorias de trabalho 

 

No decorrer desse estudo, teremos como prováveis categorias de 

trabalho os conceitos de ideologia e educação, que dentre outros permearão 

a pesquisa apresentando um contorno mais aprofundado na discussão em 

torno da construção do saber do trabalhador da indústria. 
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O conceito de Ideologia surgiu pelas mãos do enciclopedista Destutt 

Tracy. Em 1946, Marx em seu livro “Ideologia Alemã “utiliza o conceito 

significando falsa consciência e ignoração da realidade. Pouco tempo 

depois Marx amplia o conceito, falando das formas ideológicas, através das 

quais a sociedade toma consciências, da vida real (LÖWY 2003).  

 

Prioritariamente focaremos na categoria discutida por Lenin onde a 

ideologia está vinculada aos interesses de classe, existindo assim uma 

ideologia burguesa e uma ideologia proletária. De acordo com Brito (2005, 

p. 23), esse fato consiste na  

 

totalidade das formas de consciência social, o que abrange as 
idéias que legitimam o poder econômico da classe dominante e o 
conjunto das idéias que expressa os interesses revolucionários da 
classe dominada.  

 

Com relação ao conceito de educação, focaremos na discussão 

Marxista que concebe a “educação como um fenômeno vinculado à 

produção social total”, ou seja, a educação em sua dimensão mais ampla. 

Nesse processo “a educação é um fenômeno social, portanto, produto e 

produtor de várias determinações sociais” (GADOTTI, 2006, p. 61).  

 

Para um aprofundamento dessa categoria discutiremos Freire, no 

que se refere ao principio da educação como prática da liberdade. Para o 

autor educar é construir, é libertar o homem do determinismo, passando a 

reconhecer o papel da História e a questão da identidade cultural, tanto em 

sua dimensão individual, como na prática pedagógica proposta. A 

concepção de educação de Paulo Freire percebe o homem como ser 

autônomo. Esta autonomia está presente na definição de vocação 

antológica de “ser mais” que está associada com a capacidade de 

transformar o mundo (ZACHARIAS, 2007). 

 

 Outro ponto agregador e definidor para o esclarecimento e 

aprofundamento do objeto de pesquisa, refere-se ao conceito de cultura, 

que será construído a partir do pensamento weberiano e endossado por 
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Geertz (1978, p. 15) quando diz 

 

O conceito de cultura que eu defendo é essencialmente semiótico. 
Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal 
amarrado a teias de significado que ele mesmo teceu, assumo a 
cultura como sendo estas teias e sua análise, portanto, não como 
uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 
interpretativa, a procura do significado.  

 

É a partir dessa teia de significados que a classe trabalhadora da 

indústria constrói seu saber. O processo de aprendizagem não é deslocado 

das diversas conexões construídas pelo trabalhador. Dessa forma, 

pretendemos como já foi exposto descobrir através dessa teia de 

significados o que aprende o trabalhador da indústria. 

 

Para finalizar, é relevante salientar que pesquisa de tamanho 

aprofundamento e envergadura não será viável ser executada em apenas 

dois anos de mestrado acadêmico, nesse sentido solicitamos a progressão 

para o doutorado como forma de estruturar a pesquisa em sua completude, 

trazendo assim contribuições para o campo de discussão sobre trabalho, 

educação, cultura e formação profissional da classe de trabalhadores da 

indústria no Estado do Ceará. 

 

5.3 Considerações a cerca do objeto pesquisado 

 

Toda e qualquer busca tem uma intenção que lhe serve de bússola. 

No caso desta investigação, a atenção esteve voltada para a compreensão 

do papel do processo de escolarização propiciado pela classe burguesa 

empresarial no Ceará. Usando para isso, a análise do Programa SESI 

Educação do Trabalhador vinculado à Federação das Indústrias do Estado, 

na efervescência do discurso do empresariado industrial.  

 

A decisão de investigar essa experiência pode ser compreendida nas 

palavras de Freire (1994, p. 34), as quais, educar não “é um jogo de 

palavras. É a consciência reflexiva da cultura, a reconstrução crítica do 

mundo humano, abertura de novos caminhos, a bravura de dizer a sua 
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palavra”. “É aprender a escrever sua vida, como autor e testemunho de sua 

história, isto é, biografar-se, existencializar-se, historicizar-se.” Foi assim 

que vasculhando a história e encarando o compromisso com a denuncia de 

um possível ato educativo desconectado dos sujeitos existentes que 

comecei o caminho. 

 

Nossa intenção, ao analisar a relação burguesia industrial cearense 

e a educação da classe trabalhadora da indústria, não foi só a de identificar 

o caráter utilitarista que se configura o campo educacional nessas últimas 

décadas no que se refere à discussão trabalho e educação, mas 

principalmente detectar de que forma e em que medida esse processo 

educativo, especificamente o nosso objeto de pesquisa é atravessado por 

uma ideologia hegemônica dessa classe. Para isso fizemos opção por um 

referencial teórico que se localiza na linha das teorias reprodutivistas 

usando como base representativa o pensamento althusseriano com ênfase 

na reprodução das relações de produção e a compreensão sobre o aparelho 

ideológico escolar. 

 

À luz das questões discutidas entendemos ser possível agora 

apresentar alguns achados e desdobramentos de questionamentos iniciais 

que fomos desvelando ao longo do nosso processo de investigação.  

 

Antes de analisarmos o Programa em sua inteireza foi necessário 

construirmos um cenário histórico ao qual nos proporcionou a base para a 

discussão da crise do capital, suas consequências na forma de 

reestruturação produtiva e flexibilização do trabalho com início nos anos de 

1960, intensificada na década de 1990 e seus efeitos nas terras cearenses.  

 

A partir dessa análise, foi nos permitido perceber que a “Era Tasso” 

configurou-se como um novo ciclo de hegemonia burguesa no Ceará. Essa 

particularidade cearense estava inserida em um processo mais amplo de 

caráter nacional que experimentou uma modernização econômica e política 

convergente com um país em pleno processo de mundialização do capital e 
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transformação das forças produtivas através de uma política 

neoliberalizante. 

 

Segundo Nobre (2008), essa inovação na política local permitiu certo 

nível de desenvolvimento na economia cearense afetando vários setores da 

sociedade, com especificidade o setor industrial que a partir de então iniciou 

uma caminhada ascendente no seu processo de modernização. Isto ocorreu 

porque a elite empresarial do Ceará durante a realização dos três mandatos 

de Tasso tentou construir uma força política própria legitimando o Sistema 

S, através da FIEC como representação máxima de sua ideologia burguesa 

industrial.  

 

Durante a década de 90, o projeto de modernização estava 

ancorado, a uma pragmática perspectiva da escolarização como passaporte 

para o ingresso dos países em desenvolvimento na economia global. Em 

nível nacional e local, o enfrentamento das mudanças na organização do 

mundo do trabalho, decorrentes da reestruturação produtiva, o consenso 

que os novos processos de trabalho necessitam do trabalhador um nível de 

conhecimento mais complexo que nos padrões anteriores, partindo daí a 

necessidade de se investir na base de sua qualificação, tanto no interior dos 

sistemas produtivos quanto no interior do sistema escolar.  

 

Em vista dessa situação ocorre um fortalecimento dessas entidades 

empresariais como o SESI e SENAI no Ceará. Essas instituições criam um 

“merchandising educacional” defendendo a importância do processo de 

formação da classe trabalhadora da indústria, investindo no capital humano 

da empresa através de Programas específicos de escolarização. O caso do 

Programa Educação do Trabalhador proporcionado pelo SESI é um exemplo 

típico do avanço do empresariado no campo educacional.  

 

Como forma de pontuar os achados da pesquisa, realizamos uma 

divisão didática para uma melhor compreensão, que foram assim intituladas: 
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5.3.1 O empresariado cearense e a busca incessante pela produtividade  

 

Ao longo da pesquisa evidenciamos que o empresariado cearense se 

arregimenta do discurso intelectualizado produzido no campo da educação 

pela academia para justificar seu objetivo que é o lucro. Segundo Carvalho 

(1999), a lógica do sistema produtivo passa a não só determinar a 

necessidade de escolarização, mas também dizer como essa escolarização 

devem ser feita. Os homens de negócios falam em alto e bom som sobre a 

formação humana do trabalhador e que “o papel da educação é transformar 

um trabalhador consciente e cidadão”. Presenciamos uma nova era nas 

falas empresariais, um discurso articulado com o novo momento produtivo 

(Sistema Toyota), valendo-se cada vez mais do “seqüestro da 

subjetividade77”, onde consciência e cidadania representam significados 

distintos quando focados sob o prisma dos trabalhadores e dos 

empresários. 

 

5.3.2 O Serviço Social da Indústria: o SESI Ceará  

 

De acordo com o histórico levantado sobre essa instituição, 

evidenciou que a mesma já no seu nascedouro representa uma estrutura 

com uma função ideológica muito bem definida. Na linguagem empresarial, 

o SESI é uma entidade que tem por objetivo o bem-estar social dos 

trabalhadores da indústria e de seus dependentes, porém, a partir do 

momento em que começamos a observar o contexto sócio-econômico e 

político em que a entidade foi criada, passamos a considerar que o SESI se 

insere numa estratégia sócio-política mais ampla do governo com a 

burguesia empresarial nascente. Isso pôde ser concebido a partir do 

momento em que se constatou que o SESI foi criado em 1946, justamente 

num período em que as dificuldades do pós-guerra, aliadas às crescentes 

                                                           
77  A discussão sobre como o capital seqüestra a subjetividade do trabalhador é 

amplamente fundamentada no livro Análise Crítica das Teorias e Práticas Organizacionais, de 
José Henrique de Faria (2007). 
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industrialização e urbanização tornaram mais presentes as questões 

sociais, tais como salários insuficientes, falta de moradia e de alimentação, 

precárias condições de trabalho, etc. Os trabalhadores passam a se 

manifestar através da criação de sindicatos, de greves e de outros 

protestos. Igualmente, nessa mesma época, começam a ser propagadas as 

idéias comunistas embasadas no marxismo e o Partido Comunista é 

legalizado. Os fins políticos do SESI foram encaminhados através de duas 

funções básicas, a assistência e a educação moral e cívica. A primeira é 

essencial para a reprodução física do trabalhador, colocando-o em 

condições compatíveis para a produção industrial. Além disso, segundo as 

documentações, o empresariado pressupunha que, na medida em que o 

trabalhador não precisasse se preocupar com as questões básicas de sua 

sobrevivência e de sua família teria um melhor desempenho produtivo. 

Quanto à educação, sua relevância está em transmitir noções 

indispensáveis para a formação moral, cívica e social do trabalhador dentro 

de princípios democráticos cristãos que apregoam a harmonia e a 

colaboração entre empregados e empregadores. Portanto, ambas as 

funções são apenas meios de atingir a chamada “Paz Social”.  

 

5.3.3 O Programa Educação do Trabalhador: um elemento para 

reprodução das relações capitalistas  

 

No tocante ao Programa Educação do Trabalhador, pudemos 

constatar mediante os documentos e produções bibliográficas lançadas pelo 

SESI como fundamentos para o Programa que a instituição investe na 

emancipação da classe trabalhadora da indústria através da educação.  

Todavia, na nossa percepção, a busca pela emancipação do trabalhador nos 

parece que está ancorada em ações que se delimitam apenas ao espaço 

fabril. Comportamentos como: respeito ao meio ambiente, respeito ao 

próximo e a emancipação humana vista de forma limitada, não extrapolam 

os muros da fábrica. Na sequência, um pressuposto básico que nos fez 

refletir sobre como o Programa tornou-se um elemento ideológico escolar 

representante do empresariado industrial, foi exatamente ter sido pensado e 
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gestado por essa classe, além de ter uma metodologia que converge para 

tal fim.  

 

A metodologia SESI Educa, configura-se como uma saída financeira 

para o SESI na proporção em que desde sua implantação até o processo de 

certificação estão vinculados a uma tabela de preços (como foi mostrado no 

corpo da dissertação).  Outro ponto que foi possível observar é que a 

metodologia induz o trabalhador a uma rotina semelhante ao seu contexto 

de trabalho (velocidade, horário, mecanicidade). A modularização dessa 

metodologia transforma os alunos em fazedores de módulos. Assim, surgem 

perguntas como: onde fica a construção do ser reflexivo que tanto a 

proposta de trabalho do SESI preconiza? Ou será mais um tipo de 

adestramento que o trabalhador sofre quando inserido no universo 

capitalista?    

 

Por fim, há contradição do discurso propalado pelo SESI em relação 

à metodologia e a realidade. A mesma como já foi dito anteriormente, 

propõe a mobilização da classe trabalhadora da indústria e sua inserção no 

mundo do trabalho mediante a preparação para ser um “[...] cidadão 

consciente, capaz de integrar-se em novas situações, tomar decisões, 

interpretar informações etc.” (SESI 2001a, p. 15).  

 

Uma metodologia que divulga a formação de um cidadão com essa 

plenitude de conceitos, dependendo do locus onde atua, é passiva de uma 

análise mais detalhada. Corroboramos com a idéia de Carvalho (1999) em 

relação a determinadas propostas educacionais e suas verdadeiras 

intenções. Uma proposta educacional que realmente dê conta de construir 

um novo homem, em que o desenvolvimento omnilateral seja seu objetivo e 

que leve à superação do desenvolvimento unilateral e fragmentário do 

trabalhador, que produza relações solidárias e democráticas e a formação 

profissional desejada, mas está além das possibilidades e desejos do 

capital. Sua consecução impõe o rompimento com a lógica da divisão do 

trabalho e a fragmentação sociocultural que produz. Impõe a necessidade 
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de rompimento com a metafísica da natureza e de uma natureza humana 

sem história. Impõe a necessidade de superar as relações sociais 

capitalistas de produção.  

 

Essa realidade não pertence à forma como a metodologia é 

empregada, a mesma objetiva um fim bem específico, que é o de escolarizar 

em menor tempo possível um maior número de trabalhadores, o que é um 

contra-senso com qualquer método educacional sério e que respeite o 

processo educativo em sua plenitude. Porém, “a educação é um fenômeno 

social, portanto, produto e produtor de várias determinações sociais”, são 

essas determinações sociais que nos faz localizar a quem ela esta servindo 

(GADOTTI 2006, p. 61).  

 

Embora não seja objetivo deste trabalho propor uma forma de 

intervenção nesse modelo de formação propiciada pelo SESI, ao qual se 

atribuiu algumas críticas, conforme apresentado no decorrer do trabalho, 

não se pode deixar de ressaltar que modelos alternativos de formação da 

classe trabalhadora da indústria existem e deve ser explorada, objetivando 

uma formação mais voltada a consciência de classe e ao processo de 

emancipação humana. Nesse ponto corroboramos com Carvalho (1999, p. 

125) quando discute Programas de educação na visão empresarial, o autor 

salienta que o trabalhador precisa ser participe do seu processo de 

formação e afirma que “educação não pode ser reduzida a treinamento, que 

escola não é fábrica e que qualidade não um conceito neutro.”  

 

Por fim, ao longo desse trabalho foi possível perceber que o objeto 

de pesquisa abre espaço para pesquisas posteriores, no que se refere a 

formação educacional da classe trabalhadora. 
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