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Pressupondo o homem enquanto homem 

E seu comportamento com o mundo 

Enquanto um comportamento humano, 

Tu só podes trocar amor por amor, 

Confiança por confiança etc. 

Se tu quiseres fruir da arte, 

Tens de ser uma pessoa artisticamente cultivada; 

Se queres exercer influência sobre outros seres humanos, 

Tu tens de ser um ser humano que atue 

Efetivamente sobre os outros de modo estimulante e encorajador. 

Cada uma das tuas relações com o homem e com a natureza – 

Tem de ser uma externação determinada de tua vida individual efetiva 

Correspondente ao objeto da tua vontade. 

Se tu amas sem despertar amor recíproco, isto é, 

Se teu amar enquanto amar, 

Não produz amor recíproco, 

Se mediante tua externação de vida como homem amante 

Não te tornas homem amado, 

Então teu amor é impotente, 

É uma infelicidade. 

(MARX, 2004) 
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RESUMO 
 
 

O presente estudo analisa o contexto contemporâneo de precária proteção social e de 
constante transferência de responsabilidade para o trabalhador, em meio às 
metamorfoses por que passou o capitalismo, nas últimas décadas do século XX, uma 
vez que o processo produtivo reestrutura-se para atender a uma intensificação da 
exploração do trabalho, baseada nas leis de mercado, efetivando as necessidades 
fundamentais da manutenção do lucro na produção. Diante de tal cenário elegemos, 
então, como foco central de nossa pesquisa um grupo de estudos composto por 
trabalhadores que se reúnem no Sindicato dos Trabalhadores Gráficos no Estado do 
Ceará, o intuito, portanto, é observar esse movimento de reorganização produtiva, a fim 
de perceber seus impactos sobre a classe trabalhadora. Os sujeitos de nossa investigação 
passam por uma autoformação, para estudar assuntos diversos: Economia Política, 
Filosofia e Neoliberalismo, como também outros temas da atualidade que envolvem a 
conjuntura política atual, na provável tentativa de encontrar saídas contra a atual 
empreitada capitalista. É útil destacar que o grupo de trabalhadores em processo de 
formação tem utilizado um referencial teórico marxista, fato que nos instiga 
significativamente às intenções investigativas. Isso porque, não nos parece comum, em 
meio a um cenário de fragmentação da classe trabalhadora e de destituição da luta 
sindical, encontrarmos indivíduos com baixo índice de escolaridade, interessados em 
estudar Marx. Cumpre, portanto, indagar: que condições objetivas conduziram à 
formação de tal grupo? Nosso objeto de pesquisa se propõe, por fim, a apreender o 
educativo no tecido das relações sociais, mais especificamente no seio da classe 
trabalhadora, no intuito de refletir sobre sua função contraditória, necessária no 
estabelecimento da consciência de classe dos trabalhadores. Já é, de longe, discutido em 
nosso meio o caráter situado da educação, isto é, como esta opera no âmbito das 
relações sociais e as suas funções na dinâmica da reprodução social.  
 

Palavras-chave: Consciência de Classe; Autoformação; Economia Política 
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RÉSUMÉ 
 
 
La présente étude analyse le contexte contemporain de précaire protection sociale et de 
constant transfert de responsabilité pour le travailleur, dans moyen aux métamorphoses 
par lesquelles a passé le capitalisme, dans les dernières décennies du siècle XX, vu que 
la procédure productive se réorganise pour faire attention à une intensification de 
l'exploration du travail, basé sur les lois de marché, accomplissant les nécessités 
fondamentales de la manutention du profit dans la production. En avant de tel scénario 
nous élisons, alors, comme je focalise tronc de notre recherche un groupe d'études 
composé par des travailleurs qui se réunissent dans le Syndicat des Travailleurs 
Graphiques dans l'État du Ceará, l'intention, donc, est observer ce mouvement de 
réorganisation productive, afin de percevoir leurs impacts sur la classe travailleuse. Les 
sujets de notre recherche passent par une autoformation, pour deétudier des sujets 
divers: Économie Politique, Philosophie et Néolibéralisme, comme aussi autres sujets 
de l'actualité qui impliquent la conjoncture politique actuelle, dans la probable tentative 
de detrouver des sorties contre l'actuel entreprise capitaliste. C'est utile de détacher que 
le groupe de travailleurs dans processus de formation a utilisé un référentiel théorique 
marxiste, costume qui dans eux incite significativement aux intentions des 
investigativas. Cela parce que, dans eux ne semble pas commun, dans moyen à un 
scénario de fragmentation de la classe travailleuse et de destitution de la lutte syndicale, 
nous trouver des personnes avec abaisse indice de scolarité, intéressés à deétudier Marx. 
Il accomplit, donc, rechercher : quelles conditions objectives ont conduit à la formation 
de tel groupe? Notre objet de recherche se propose, finalement, à deappréhender 
l'éducatif dans le tissu des relations sociales, plus spécifiquement au sein de la classe 
travailleuse, avec l'intention de derefléter sur sa fonction contradictoire, nécessaire dans 
l'établissement de la conscience de classe des travailleurs. Déjà c'est, de loin, discuté 
dans notre moyen le caractère situé de l'éducation, ceci est, comme celle-ci opère dans 
le contexte des relations sociales et leurs fonctions dans la dynamique de la 
reproduction sociale.  
 
 
 
Mot-clé : autoformation, conscience de classe, économie politique 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo.  
E examinai, sobretudo, o que parece habitual.  

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de  
hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem  

sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente,  
de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural  

nada deve parecer impossível de mudar. 
(Bertoldo Brecht) 

 

 Diante das metamorfoses por que passou o capitalismo, nas últimas décadas do 

século XX, o processo produtivo reestrutura-se para atender a uma intensificação da 

exploração do trabalho, baseada nas leis de mercado, efetivando as necessidades 

fundamentais da manutenção do lucro na produção. Nesse contexto, o neoliberalismo, 

forma política desse processo, propõe a minimização do Estado em seus aspectos 

econômicos e sociais. Essas retrações estatais, refletidas na crise do Estado de Bem-

Estar Social, têm como conseqüência a redefinição da segregação social, a precarização 

do trabalho, o aumento da miséria, a expansão do mercado informal e do desemprego 

estrutural. 

 Assim, com a diminuição do tamanho do Estado, as políticas públicas são 

sacrificadas a partir de cortes nos programas sociais, resultando na restrição dos 

investimentos em saúde, educação, habitação, saneamento e segurança, entre outros. 

Estes fatos impõem uma situação de desproteção social, trazendo significativos 

prejuízos à classe trabalhadora. Os preceitos neoliberais constituem-se, com efeito, 

como um ataque brutal aos trabalhadores como classe, sobretudo às organizações 

trabalhistas que, apesar de não romperem com o sistema de exploração, buscam 

defender interesses da categoria profissional que representam. 

Pode-se, então, considerar que o sindicalismo se encontra em um quadro de crise 

sem precedentes. Nova realidade histórica está posta e, com ela, inúmeros obstáculos se 

impõem às camadas populares que sobrevivem da venda de sua força de trabalho. Há 

uma incontestável mudança no ser da classe trabalhadora (ANTUNES, 1995), que 

parece se desorganizar e se distanciar do movimento coletivo, perdendo assim forças 

diante da hegemonia do capital: 

 

A crise atinge também intensamente, como se evidencia, o universo da 
consciência, da subjetividade do trabalho, das suas formas de 
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representação. Os sindicatos estão aturdidos e exercitando uma prática 
que raramente foi tão defensiva. Distanciam-se crescentemente do 
sindicalismo e dos movimentos sociais classistas dos anos 60/70, que 
propugnavam pelo controle social da produção, aderindo ao acrítico 
sindicalismo de participação e negociação, que em geral aceita a 
ordem do capital e do mercado, só questionando aspectos fenomênicos 
desta mesma ordem. (ANTUNES, 1995: 35).  

  

   Assim, é possível assinalar, de acordo com Alves (1998), que o sindicalismo 

brasileiro diante da nova ofensiva do capital, desarticula-se, uma vez que se encontra 

debilitado com a fragmentação da classe trabalhadora. Problema este, que se intensifica 

através do desemprego e da terceirização, pelo fato de que tais aspectos diminuem 

drasticamente o número de trabalhadores sindicalizados. Há dessa forma, uma evidente 

precarização das relações trabalhistas e sensível aumento da informalidade e da falta de 

vínculo empregatício. Evidencia-se, pois, uma situação alarmante que desfavorece 

significativamente a manutenção das lutas de classes: por um lado os sindicatos quase 

se extinguem pela falta de associados e, por outro, os trabalhadores fragilizam-se no 

confronto com o capital, em um movimento de individualização, ou seja, de um possível 

abandono das causas coletivas. 

 Nessa perspectiva, segundo Alves (1995), o sindicalismo brasileiro, também 

demonstra certa inabilidade estratégica na adoção de práticas de confronto com a 

implantação dessa nova ordem. É nesse aspecto, dentre outros, que as políticas 

neoliberais se mostram eficientes na dilapidação das práticas de resistência da classe 

trabalhadora. É fundamental, porém, compreender as contradições evidenciadas nesse 

processo, uma vez que não podemos analisar tal movimento diante de elementos 

lineares e apenas fenomênicos que não nos permitem enxergar além do capital, pois, 

cabe considerar que nem todos os movimentos organizados de trabalhadores se 

curvaram às imposições neoliberais.  

Assim, convém destacar, todavia, algumas tentativas de resistência1 dos 

trabalhadores ao complexo ataque neoliberal em consolidação em nosso País, 

                                                 
1 É importante antecipar o fato de que nosso objeto de estudo o Sindicato dos Trabalhadores Gráficos no 
Estado do Ceará, até onde pudemos observar, se configura como realidade diferenciada nesse quadro de 
inércia ao qual está submetido o movimento operário brasileiro (fato que melhor discutiremos ao longo de 
nosso texto). Todavia, corroborando com Marx e Engels (1968), cabe ressaltar que as lutas sindicais, 
mesmo em momentos de “resistência” aos ditames do capital, não têm proposto estratégias que rompam 
efetivamente com o sistema capitalista, tentando, por conseguinte, no máximo administrar adaptações a 
esse sistema.  
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guardando-se, contudo, as devidas ressalvas. É o caso, por exemplo, do CONLUTAS2 

que, rompendo com o paradigma governista assumido pela CUT ao longo do governo 

petista que tem apresentado indícios neoliberais, discursa sobre novas alternativas para a 

classe trabalhadora em meio ao contexto de dilapidação no qual se encontra. Cabe-nos, 

por conseguinte, o questionamento: qual o futuro do sindicalismo brasileiro?  

Uma possível resposta a tal inquietação precisa vislumbrar a implementação do 

neoliberalismo no Brasil o qual desenha um quadro marcado pela desregulamentação 

social, e permite instalar-se, entre outros elementos, um verdadeiro exército de 

desempregados, compondo filas intermináveis em busca de algum tipo de remuneração. 

Pode-se até arriscar a afirmação de que poucas seriam as possibilidades, dentro da 

lógica capitalista atual, de reabsorção desse imenso contingente de pessoas fora do 

mercado de trabalho, pois a fase atual revela uma crise que abala estruturalmente a 

sociedade em âmbitos políticos, sociais, econômicos e produtivos.  

No âmbito produtivo, há uma reconversão tecnológica, uma transformação do 

padrão técnico, que passa da eletromecânica para a microeletrônica e a robótica. Diante 

desse avanço nas formas de produzir, o trabalhador perde, de forma preponderante, a 

centralidade nos postos de trabalho, sendo gradativamente descartado e desprotegido 

pelas leis de mercado que legitimam o aumento da concentração de renda e das 

desigualdades sociais. Inaugura-se, ao lado disto, uma incansável busca por 

“qualificação profissional”, uma vez que este aspecto é cada vez mais exigido no 

discurso do mercado de trabalho automatizado, fato que, no entanto, não constitui 

garantia de empregabilidade e ascensão social, mas que é fortemente difundido como 

nova demanda para o perfil do trabalhador “empregável”.  

Diante desse contexto de precária proteção social e de constante transferência de 

responsabilidade para o trabalhador - uma vez que a ele é atribuída a responsabilidade 

de qualificar-se para tornar-se “empregável”- elegemos como foco central de nossa 

pesquisa um grupo de estudos composto por trabalhadores que se reúnem no Sindicato 

dos Trabalhadores Gráficos no Estado do Ceará. Estes indivíduos passam por uma 

autoformação3, para estudar assuntos diversos: Economia Política, Filosofia e 

                                                 
2 CONLUTAS – Coordenação Nacional de Lutas, central sindical que nasceu após a cooptação da Central 
Única dos Trabalhadores – CUT pelo Governo petista, em maio de 2006, no Congresso de Formação de 
Trabalhadores CONAT, dentre outros. 
3 Denominamos autoformação, por tratar-se de um movimento formativo não vinculado a qualquer 
instituição formal de educação e por ter sido constituído a partir da iniciativa dos próprios trabalhadores, 
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Neoliberalismo, como também outros temas da atualidade que envolvem a conjuntura 

política atual, na provável tentativa de encontrar saídas contra a atual empreitada 

capitalista. 

 É útil destacar que o grupo de trabalhadores em processo de formação tem 

utilizado um referencial teórico marxista, fato que nos instiga significativamente às 

intenções investigativas. Isso porque, não nos parece comum, em meio a um cenário de 

fragmentação da classe trabalhadora e de destituição da luta sindical, encontrarmos 

indivíduos com baixo índice de escolaridade, interessados em estudar Marx. Cumpre, 

portanto, indagar: que condições objetivas conduziram à formação de tal grupo? A 

resposta, nós tentaremos obtê-la diante da caracterização do grupo, a partir das 

observações e entrevistas proferidas, e dos elementos teóricos em aprofundamento. 

 Os aspectos que nos levaram à aproximação com o tema pesquisado estão 

amplamente relacionados à nossa participação no grupo de pesquisa LABOR4 

(Laboratório de Estudos do Trabalho, Qualificação Profissional e Reestruturação 

Produtiva), do qual começamos a fazer parte desde a graduação (Pedagogia-UFC), 

paralelamente a uma bolsa de monitoria na disciplina de OSTE (Organização Social do 

Trabalho Escolar). Imersos no referido contexto, passamos a direcionar nossas intenções 

investigativas às transformações no mundo do trabalho, no intuito de identificar suas 

implicações para a vida e a formação do trabalhador. 

 Na observação até agora desenvolvida junto ao grupo, percebemos que há uma 

idéia de educação que contrasta fortemente com aquela em voga nos espaços escolares. 

Nestes, o processo de formação é tratado de forma que a prática social e as relações 

sociais sejam abstraídas como se relação alguma tivessem com a escola. Ao contrário 

disto, a concepção que dirige a prática do grupo de trabalhadores em foco cinge-se à 

tese de que a educação é parte fundamental do conjunto das relações sociais, portanto, 

determinada por estas relações mais amplas, bem como constitui potente instrumento de 

manutenção ou de mudança da realidade social. 

                                                                                                                                               
que, por motivos ainda não completamente esclarecidos, procuram apropriar-se de uma gama de novos 
conhecimentos. 
4 É importante salientar que, por meio do LABOR, realizamos um aprofundamento das leituras 
pertinentes a nossa temática, oportunizando também atividades de pesquisa teórico-empíricas a partir de 
visitas a algumas indústrias da Região Metropolitana de Fortaleza, observando de perto o processo de 
automação e o conseqüente desemprego estrutural. Igualmente, estudamos os aspectos da Reestruturação 
Produtiva que marca profundamente o estágio atual do capitalismo mundial. Tais experiências 
fomentaram também uma análise acerca da (des)qualificação profissional necessária ou não para o mundo 
do trabalho contemporâneo, fazendo-se sempre um paralelo entre discurso e prática.  
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Nesse sentido, a busca por melhor e mais abrangente compreensão das 

transformações sócio-políticas do mundo contemporâneo e, ainda, as atividades 

voltadas para a elevação intelectual daqueles trabalhadores, têm, ao cabo, o objetivo de 

interferir na práxis social para transformá-la. Trata-se de uma educação que se 

reconhece parte da dinâmica social e, como tal, constitui elemento importante na 

transformação prática da realidade. O fato nos remete a Marx (1998), quando este 

acentua que a formação da consciência de classe não é um processo que se reduz à 

crítica intelectual, pelo contrário, é essencialmente práxis social, ou seja, os indivíduos 

conscientizam-se, prioritariamente, a partir da ação revolucionária: 

 

[...] chega por conseguinte ao resultado de que todas as formas e 
produtos da consciência podem ser resolvidos não por meio da crítica 
(espiritual) intelectual, pela redução à “consciência de si” [...], mas 
unicamente pela derrubada efetiva das relações sociais concretas [...] 
(1998, p.36).  

 

 Outro aspecto que muito nos chamou a atenção, propiciando maior 

envolvimento com o tema, foi o fato de que grande parte dos sujeitos em estudo tem 

baixo índice formal de escolaridade e, mesmo sem o reconhecimento institucional do 

sistema educacional, implementam discussões de relevância formativa e indiscutível 

contundência teórica. Esta observação impactou nossa investigação preliminar, levando-

nos a relacionar autoformação com desenvolvimento da consciência de classe. O tema 

inspira forte interesse investigativo, uma vez que nos abre a possibilidade de conhecer 

como sucede, na prática, um processo de autoformação de trabalhadores e se este 

momento favorece a formação da consciência de classe.   

 Nosso objeto de pesquisa se propõe, nesse sentido, a apreender o educativo no 

tecido das relações sociais, mais especificamente no seio da classe trabalhadora, no 

intuito de refletir sobre sua função contraditória, necessária no estabelecimento da 

consciência de classe dos trabalhadores. Já é, de longe, discutido em nosso meio o 

caráter situado da educação, isto é, como esta opera no âmbito das relações sociais e as 

suas funções na dinâmica da reprodução social. Mészáros é um dos autores que nos 

chamam a atenção para a idéia de que 

 

Poucos negariam hoje que os processos educacionais e os processos 
sociais mais abrangentes de reprodução estão intimamente ligados. 
Conseqüentemente, uma reformulação significativa da educação é 
inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social no 
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qual as práticas educacionais da sociedade devem cumprir as suas 
vitais e historicamente importantes funções de mudança. (2005, p. 25). 
 

 É indiscutível o fato de que a mudança da educação só pode se processar em 

consonância com transformações sociais mais amplas, mas isto de forma alguma 

pretende significar que a educação vá a reboque da dinâmica de outras esferas da práxis 

social. Com efeito, cabe a ela também importante função no desencadeamento e 

afirmação das transformações societárias tão urgentes no quadro atual do capitalismo. 

O desenvolvimento dessa análise nos alerta para o contexto dos trabalhadores 

que se reúnem no Sindicato dos Gráficos em Fortaleza, quando buscam o 

esclarecimento sobre a sua condição de classe trabalhadora5, à luz da teoria marxista. 

Cabe esclarecer que essas pessoas resolveram se organizar em grupo e implementar um 

estudo informal, a fim de debater questões que possam contribuir para um processo de 

autoformação, no intuito de somar esforços contra a subordinação a que estão 

submetidos na qualidade de trabalhadores participantes nessa forma de organização 

social e histórica. Como revelado na fala de um dos trabalhadores, durante os estudos do 

dia 02 de maio de 2006, Os trabalhadores precisam estar cientes da necessidade de 

greve, o problema não é financeiro, é político. Os trabalhadores precisam adquirir 

consciência do papel da greve. 

 Mesmo sabendo-se que a greve não é um movimento de rompimento com o 

sistema de exploração, uma vez que esta constitui luta preponderantemente salarial, esse 

movimento de organização de trabalhadores em busca de elevação intelectual nos leva a 

refletir sobre as condições objetivas de existência em que se encontram esses sujeitos, e 

nos incita a compreender os aspectos contraditórios evidenciados nesse contexto. Uma 

vez que, mesmo se deparando com um cenário de precarização do trabalho, 

individualização da classe trabalhadora, fragilização do movimento sindical, 

paradoxalmente nos vem de frente um fenômeno de busca pela compreensão da 

realidade, por parte dos trabalhadores gráficos, remetendo à possível formação da 

consciência de classe. Parece estar em curso um processo educativo mais amplo, que 

contempla também aspectos políticos e ideológicos. 

Tal experiência educacional se diferencia da educação formal, que se mostra um 

potente instrumento de manutenção dos interesses capitalistas. No tocante ao grupo em 

estudo, percebemos, nas entrelinhas dos relatos colhidos, que a necessidade de 
                                                 
5 Tal esclarecimento tem relação com a idéia do movimento antagônico entre as classes sociais, por meio 
da leitura de textos de Marx e Engels, buscando compreender o sentido da luta de classes e identificando-
se como um grupo de explorados que precisa se rebelar diante da subordinação do trabalho ao capital. 
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aprofundamento teórico nasceu da prática cotidiana de luta; ou seja, foram os desafios 

da vida social, que implicam a vida de cada trabalhador, e as contradições impostas pela 

sua condição de classe que forneceram a motivação para o desenvolvimento do projeto 

de educação em pauta.  

O projeto nasce, pois, como uma necessidade posta pelas condições objetivas 

dos trabalhadores: sua posição no mercado de trabalho, os dissabores que esta posição 

lhes imprime e os enfrentamentos que têm de desenvolver contra a ordem vigente. Desta 

forma, problemas objetivos implicaram necessidades no âmbito da subjetividade, no 

campo das idéias; os homens que sofrem as condições de explorados e as contingências 

do sistema do capital resolvem constituir grupos e se apropriar daquilo que lhes é 

negado: a cultura intelectual, a visão de mundo a partir de sua posição na estrutura 

econômico-social, e a consciência de classe. Tem-se aqui um exemplo efetivo da 

imbricação entre teoria e prática, vínculo que se descobre e se efetua na práxis da luta 

dos trabalhadores.  

Nesse sentido, é relevante investirmos esforços acadêmicos a fim de melhor 

compreendermos como ocorre o desenvolvimento dessa aprendizagem diferenciada, que 

intenciona formar indivíduos capazes de analisar e, por isso, até contestar a realidade da 

qual participam. O fato nos remete ao que Marx (1927) considera de a passagem da 

classe em si para a classe para si, não bastando, nesse sentido, a consciência de si 

(MARX, 1998) como evento isolado, mas condições objetivas de transformação da 

realidade. É nesse sentido que se inscreve o projeto de educação-formação em tela. 

A pesquisa encontra-se em pleno desenvolvimento e será concluída ao longo do 

doutorado, mas há resultados preliminares que julgamos pertinente apresentar. Na 

primeira seção, faz-se a uma reflexão acerca da elaboração da sociabilidade humana no 

contexto capitalista, passando por aspectos como: trabalho estranhado e propriedade 

privada; educação e emancipação humana. Realizamos, pois, uma tentativa de nos 

remeter a essência da exploração capitalista, no intuito de melhor compreender as 

relações sociais e produtivas que envolvem esse sistema, vez que não nos parece ociosa 

a tentativa de percorrermos a trajetória científica, utilizada por Marx, de ir à gênese das 

categorias teóricas que pretendemos investigar.  

Propomo-nos, assim, nessa primeira parte do trabalho, a uma tentativa de 

reconstrução da trajetória histórica de expropriação do humano, ainda que de forma 

breve, fomentada a partir da implementação de relações de produção baseadas no 

trabalho estranhado e na propriedade privada. Nesse sentido, o instrumental dialético de 
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Marx parece-nos imprescindível para o enfrentamento de tais abordagens. A intenção é, 

assim, a apreensão do real a partir de uma observação atenta ao movimento histórico e 

contraditório das relações humanas, indo além do caráter meramente fenomênico e 

partindo para a essência dos fatos, no sentido de compreender a gênese das relações de 

exploração e estranhamento que vivenciamos até nossos dias.  

É importante referir que, em Marx, encontramos muitas respostas carentes de 

aclaramento antes de adentrarmos um estudo contemporâneo. Não nos sentiríamos à 

vontade em começarmos a dissertar acerca da classe trabalhadora e de seu processo de 

formação da consciência de classe, sem antes procurarmos saber como se deu, pelo 

menos em parte, o movimento de implementação do estranhamento nas atividades 

laborais, quais as suas conseqüências e que desdobramentos incidem ainda hoje na 

forma de ser e agir da classe trabalhadora. Isto nos auxilia profundamente na análise de 

nosso objeto de estudo, pois, afinal, segundo Marx (1997): 

 

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; 
não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas que 
se defrontam, diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A 
tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o 
cérebro dos vivos. E justamente quando parecem empenhados em 
revolucionar-se a si e às coisas, em criar algo que jamais existiu, 
precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens 
conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos do passado, 
tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de guerra e as 
roupagens, a fim de apresentar e nessa linguagem emprestada.  (p.21) 
 
 

Vemos, então, que não podemos nos desligar desse fio histórico-dialético, tão 

bem analisado por Marx que nos remete à seguinte pergunta: “de onde vêm 

originalmente os capitalistas?” (MARX, 1983, p. 136) Partindo-se, pois, dessa e de 

outras respostas dirigidas por Marx e Engels, daremos início à nossa investigação 

teórico-empírica, com o propósito de contribuir com o debate e a reflexão sobre os 

rumos da classe trabalhadora. Assim também nos detemos rapidamente na análise do 

papel da educação diante de algumas formas de organização social no mundo ocidental 

que antecedem os moldes capitalistas, mas que também, de uma forma geral, 

contribuem para uma melhor compreensão do construto da sociabilidade humana, que 

teve como fundamento, ao longo de um processo dito “civilizatório”, a exacerbada 

exploração do homem pelo homem. O objetivo é identificar as raízes do processo de 
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(des)humanização que se veio consolidando, não de forma linear, ao longo dos séculos, 

no Ocidente.  

Em seqüência, propomos um tópico baseado no texto Sobre o Sindicalismo de 

Marx e Engels (1968), que se refere a algumas etapas do movimento operário inglês, 

mostrando como surgiram as primeiras organizações trabalhistas que passam a fazer 

frente aos interesses dos donos do capital. Por conseguinte, a exposição teórica fomenta 

a compreensão do papel dos sindicatos em uma sociedade capitalista, trazendo uma 

significativa aproximação com o nosso objeto de estudo, que pretende analisar a 

construção da consciência de classe diante da práxis de luta, ou seja, da formação-

educação diante dos preceitos da luta de classes.  

Após essa primeira investida teórica, nos detemos em discutir a fase 

contemporânea do capitalismo, abordando o processo de Reestruturação Produtiva que 

se deu como forma de reação à crise do Modelo Fordista de Produção em meados da 

década de 1970 e que ainda hoje reflete profundas transformações em diversas 

dimensões da sociedade, conforme afirma Antunes (1995): 

 
A crise que atinge o mundo do trabalho, seus organismos sindicais e 
partidários, é de proporções ainda não de todo assimiladas. Sua 
intensidade e agudeza devem-se ao fato de que, simultaneamente, a 
materialidade e a subjetividade do ser-que-vive-do-trabalho. Não 
foram poucas as transformações vivenciadas (...) atingindo 
centralmente os países capitalistas desenvolvidos, mas com fortes 
repercussões, decorrentes da mundialização e globalização do capital, 
no conjunto de países do Terceiro Mundo, especialmente aqueles 
intermediários, dotados de um significativo parque industrial, como é 
o caso do Brasil. (p. 147) 
 
 

O intuito, portanto, é observar esse movimento de reorganização produtiva, a 

fim de perceber seus impactos sobre a classe trabalhadora. Desta feita, nesse tópico 

teórico, procuramos identificar as conseqüências dessa crise do capitalismo para a forma 

como se tem estruturado a vida daqueles que vivem do trabalho, em suas dimensões 

objetivas e subjetivas, ou seja, no que se refere a sua materialidade e a sua 

subjetividade. Assim, dissertaremos sobre elementos como a reconversão tecnológica e 

a implementação do modelo de empresa enxuta e flexível, adentrando a problemática do 

desemprego estrutural. 

 Abordaremos, ainda, os novos métodos de organização e gestão do trabalho, as 

novas relações entre as empresas e a reconcentração de capital, como também 

discutiremos a terceirização de serviços e a precarização das relações trabalhistas, além 
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da conseqüente fragmentação da classe trabalhadora. A pretensão é a observância de 

elementos que constituem o pano de fundo de nossa pesquisa empírica, trazendo 

aspectos peculiares ao momento atual vivenciado pelos trabalhadores empregados ou 

descartados do ato laborativo, mas que, contudo, sobrevivem de sua força de trabalho.  

Todavia, cabe destacar que, como indica Arrais (2006), além dos trabalhadores 

viverem de sua força de trabalho - pois muitos vivem de subsídios públicos, ajuda da 

família, esmolas etc -, o que unifica e caracteriza a classe trabalhadora é o fato de viver 

explorada no emprego ou desemprego, pelo capital como  um coletivo de trabalho. 

 Destacaremos, pois, o processo de individualização que tem acometido os 

trabalhadores diante do rompimento com o elo de classe que alimenta as possíveis 

formas de resistência à exploração capitalista. Isso porque as citadas transformações 

tanto produtivas quanto sociais que marcam o capitalismo da contemporaneidade, 

“atingem diretamente a subjetividade do trabalho, sua consciência de classe, afetando 

seus organismos de representação, dos quais os sindicatos e os partidos são expressão”. 

(ANTUNES, 1995, p. 148). O objetivo é chegar ao contexto que envolve nosso objeto 

de investigação e responder às seguintes indagações: o que vem a ser a Reestruturação 

Produtiva? Qual o seu impacto no ser da classe trabalhadora? Quais seriam as 

possíveis saídas para essa crise? (Grifo nosso) 

Em um momento seguinte, discutimos as teses neoliberais que compõem o 

contexto político e econômico de nossa pesquisa, com a intenção de compreender o 

neoliberalismo: que proposta é essa? Quais são suas intenções? Qual o seu impacto no 

mundo do trabalho? Quais suas implicações para o ser objetivo/subjetivo da classe 

trabalhadora? Intecionamos, por conseguinte, enfatizar a debilidade do trabalho 

coletivo e organizado e a drástica redução de trabalhadores na base sindical, pois, 

segundo Alves (1998), o Brasil vivencia, sobretudo a partir de 1990, com o governo de 

Collor e o aprofundamento ocorrido durante a era de Fernando Henrique Cardoso6, um 

movimento que atinge diversas esferas da sociedade, diante de uma deflagrada crise do 

capitalismo, já vivenciada pelos países centrais desde de 1973. 

                                                 
6 Cumpre referir que tais políticas também têm sido implementadas, com algumas diferenças, pelo 
governo Lula, após 2002, uma vez que tal governo, em sua essência tem dado continuidade ao projeto 
neoliberal iniciado por Collor de Melo. Observe-se, por exemplo, a entrega de concessões da Amazônia 
para a iniciativa privada inclusive internacional; a continuidade de leilões de reservas petrolíferas à 
iniciativa privada; a concessão de trechos de estradas para a administração da iniciativa privada; as 
políticas compensatórias aplicadas por FHC e aprofundadas pelo governo petista através de programas 
como Fome Zero, Bolsa Família e suas ramificações; a recente declaração da Ministra Dilma Russef 
defendendo a entrega do aeroporto do Rio Grande do Norte à iniciativa privada; o périplo do Presidente 
Bush ao Brasil e a outros países “amigos” do livre mercado; entre outros notórios fatos.  
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Tendo em vista a ampla dimensão da crise, o mundo capitalista vem buscando 

possibilidades de superação desse quadro, no intuito de garantir a sobrevivência da 

sociedade produtora de mais-valia. Desta feita, como saída, tem procurado uma 

reorganização produtiva com dosagens de uma política neoliberal. É nesse sentido que 

pretendemos adentrar no cenário que contempla nossa investigação. 

Por fim, a última seção de nosso texto traz a caracterização do grupo de estudos 

e dos sujeitos de nossa pesquisa. Procuramos expor o contexto do surgimento do grupo, 

como germinou a idéia, ou seja, que condições objetivas levaram à formação do grupo. 

Tem-se, portanto, uma caracterização dos sujeitos envolvidos; exibimos, ainda, as 

leituras e temáticas estudadas no grupo, a metodologia e os objetivos subjacentes aos 

encontros.   

 Após a caracterização do campo apresentamos análises decorrentes da pesquisa 

de campo, a fim de compreender como os organismos da classe trabalhadora têm 

reagido às investidas do capital, a partir do estudo de caso que nos propusemos a fazer. 

As análises fomentam as seguintes indagações: por que estudar o caso dos gráficos? 

Que suposta resistência esses trabalhadores representam? Qual o significado da ação 

educativa que vivenciam? Qual é o papel da educação e dos sindicatos na formação e 

desenvolvimento da consciência de classe dos trabalhadores?  

Abordamos, por conseguinte, uma discussão a partir de Gramsci sobre o papel 

dos intelectuais na organização da cultura e a necessidade de elevação intelectual dos 

trabalhadores para a fomentação de uma consciência revolucionária, passando a uma 

análise do setor gráfico de Fortaleza diante de tal perspectiva, e apontando os 

desdobramentos de nossa pesquisa em virtude da progressão para o doutorado. A seguir 

trataremos de trazer a caracterização de nosso campo investigativo. 
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2- CONSTITUIÇÃO DA SOCIABILIDADE: INTERAÇÃO HUMANA NO 

CONTEXTO CAPITALISTA 

 

As revoluções burguesas, como as do século XVIII, 
Avançam rapidamente de sucesso em sucesso; 

Seus efeitos dramáticos excedem uns aos outros; 
Os homens e as coisas se destacam como gemas fulgurantes; 

O êxtase é o estado permanente da sociedade; 
Mas estas revoluções têm vida curta; 

Logo atingem o auge, e uma longa modorra 
Se apodera da sociedade antes que esta  

Tenha aprendido a assimilar serenamente 
Os resultados de seu período de lutas e embates. 

(MARX, 1997, p. 25) 
 

 Ao analisarmos o desenvolvimento das relações humanas nas quais a interação 

entre os indivíduos se constitui a partir de um contexto historicamente arquiteto de 

situações de segregação social, objetivamos buscar as raízes históricas para a lógica 

social de acumulação de riquezas. Conheceremos, dessa forma, algumas relações de 

produção que, no Ocidente, contribuíram para a formação do sistema capitalista.  

 Assim, poderemos compreender, em parte, a essência da sociabilidade do 

homem, analisando-o como um ser dialético que, em contato com a produção da vida 

material, acaba por transformar sua realidade concreta, objetivando-a. Incluem-se nesse 

ínterim de transformações as tantas dimensões da sociedade que sofrem o impacto do 

avanço das forças produtivas, admitindo-se então, a centralidade da categoria trabalho. 

 Passaremos, neste capítulo, pelas relações de produção e adentraremos em uma 

análise acerca dos preceitos educacionais ao longo de algumas formas de organização 

da sociedade ocidental. A intenção é fazer um elo entre a educação e as lutas de classe, 

a fim de identificar a relevância da formação crítica do trabalhador diante da 

necessidade de libertar-se da segregação social. Para ampliar as discussões, 

abordaremos a concepção de trabalho estranhado e propriedade privada presente em 

Marx (2004), no intuito de compreender as bases para a alienação em âmbitos laborais, 

com repercussão em outros setores da sociedade. De forma semelhante, discutiremos o 

surgimento dos sindicatos e o papel desempenham em uma sociedade capitalista, 

fundamentando-nos a partir de Marx e Engels (1968). 

Nesse sentido, discutiremos o papel da educação diante das relações humanas, 

na tentativa de identificar a dicotomia entre opressor e oprimido, confrontando a 
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proposta de Paulo Freire de formação política consciente, com a implementação de uma 

educação voltada para o mercado e os interesses de reprodução do capital. Nesta as 

intenções puramente capitalistas, procuram desarticular as lutas de classes, respaldadas 

por um contexto educacional alienante e pouco comprometido com a articulação da 

consciência histórica do trabalhador.  

 

 

2.1 - Trabalho estranhado e propriedade privada: recapitulação histórica sobre o 

capitalismo 

 

Tudo aquilo que tu não podes, pode o teu dinheiro: 
Ele pode comer, beber, ir ao baile, ao teatro, sabe de arte, 

De erudição, de raridade histórica, de poder político, 
Pode viajar, pode apropriar-se disso tudo para ti; 

Pode comprar tudo isso; 
Ele é verdadeira capacidade. 

(...) Todas as paixões e toda atividade têm, portanto, 
De naufragar na cobiça. 

Ao trabalhador só é permitido 
Ter tanto para que queira viver, 

E só é permitido querer viver para ter. 
(MARX, 2004, p. 142) 

 

 A origem da relação de produção que proporcionou o estranhamento, ou seja, o 

período quando o homem perdeu o controle de sua atividade vital, constitui o momento 

em que o produtor (o camponês) foi expropriado dos meios de produção, em virtude de 

uma nova forma de acumulação de riquezas. Assim, é possível percebermos em que 

período o trabalhador perdeu o domínio sobre o seu trabalho, para ceder espaço à 

sociedade produtora de mercadorias. 

 Dessa forma, de acordo com Nikitin, “Em determinada etapa da evolução social 

a produção de mercadoria faz surgir o capitalismo” (1967, p. 60), sistema social no qual 

os meios de produção pertencem a um grupo reduzido de indivíduos.  No entanto, para 

que estes possam acumular riquezas, necessitam de trabalhadores, que, por sua vez, 

devem possuir apenas liberdade pessoal e força de trabalho. Estão, portanto, 

distanciados dos meios de produção e, conseqüentemente, dos meios de subsistência, 

restando-lhes apenas a opção de trabalhar para os donos do capital. 

 Deparamos-nos, pois, com o aparecimento do capitalismo, em meio a um 

processo intitulado por Marx (1890) de Acumulação Primitiva, no qual, de acordo com 



 21 

esse teórico, foram criadas as condições necessárias para o advento da relação de 

produção capitalista. Sobre esse momento, declara Marx que: “Nada mais é do que o 

processo histórico de divorciar o produtor dos meios de produção” (Apud, 1967, p. 61).  

 Para Nikitin, duas situações foram necessárias para o surgimento do capitalismo: 

   

(...) em primeiro lugar, a existência de pessoas que gozam de 
liberdade pessoal mas não têm nem os meios de produção nem os 
meios de subsistência e devem, portanto, vender sua força de trabalho; 
e, em segundo lugar, a concentração dos meios de produção e de 
grandes quantidades de dinheiro nas mãos de certos indivíduos (1967, 
p. 61.) 
 

 De acordo com a explicitação desse teórico, tais condições foram propiciadas em 

meio ao Sistema Feudal, momento histórico em que a burguesia começou a surgir e, 

junto com os proprietários de terra, e o Poder Estatal começou a pressionar 

coercitivamente a massa de desfavorecidos.    

 Em consonância com o resgate histórico baseado n’O Capital (Marx, 1890), 

feito por Nikitin (1967), os proprietários de terras, estimulados pelo surgimento das 

primeiras indústrias, se apoderaram dos terrenos que tinham em comum com os 

camponeses, a fim de dar espaço a rebanhos de ovelhas, uma vez que a lã era alvo de 

grande procura para a expansão da indústria têxtil. Entre outros motivos, os camponeses 

foram de fato expulsos de seus pequenos pedaços de terra, onde produziam para a 

subsistência.  

 Estavam, então, criadas as condições objetivas para a proliferação do 

capitalismo que, somadas ao sistema colonial aplicado aos povos da África, Ásia e 

América, aceleraram a ascensão das relações capitalistas de produção. Expulsos do 

campo e desprovidos dos meios de produção, os trabalhadores ou migravam 

progressivamente para o trabalho fabril ou convertiam-se em mendigos e salteadores.  

 O domínio do capitalismo industrial, dessa maneira, se beneficiou com a 

abundância de mão-de-obra barata. Temos aí um campo fértil para o estranhamento7 do 

trabalho: ao ser lançado no ambiente industrial o indivíduo rural encontrou meios de 

                                                 
7 Cabe esclarecer que, segundo explicita ARRAIS (2000) o termo estranhamento significa o elemento ou 
aspecto subjetivo do processo objetivo de alienação do trabalho, que é, por sua vez, o aspecto negativo da 
objetivação – que alguns autores identificam como alienação. Em outros termos, a alienação é o fato-
objetivo do trabalho não pertencer ao trabalhador, pertencer a outro – alii em latim, enquanto o 
estranhamento é o processo de não reconhecimento e compreensão, pelo trabalhador, de sua atividade 
produtiva e das relações sociais dela derivadas. Nesse sentido, o mundo social e seus produtos de trabalho 
aparecem como algo estranho a ele. O estranhamento, que é subjetivo, decorre, no capitalismo, da 
alienação objetiva do trabalho, a qual também leva ao fetichismo da mercadoria. 
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produção completamente diferentes, deparou-se com uma disciplina militar de trabalho 

incompatível com a vida do campo, local de trabalho divergente com o habitual, 

produção em grande escala (antes era apenas para a subsistência), com produtos bem 

diferentes dos que estavam acostumados a produzir, além de não mais decidir o que, 

quando, quanto ou como produzir o produto de seu trabalho - isto era exclusividade do 

patrão. Uma realidade de estranhamento é instalada, o trabalhador é acometido por outra 

relação de produção, passa a ser um assalariado, submetendo-se a cruéis jornadas de 

trabalho.   

 

A partir da própria economia nacional, com suas próprias palavras, 
constatamos que o trabalhador baixa a condição de mercadoria e à de 
mais miserável mercadoria, que a miséria do trabalhador põe-se em 
relação inversa à potência e à grandeza da sua produção, que o 
resultado necessário da concorrência é a acumulação de capital em 
poucas mãos [...](MARX, 2004, p. 79) 
 

 Diante dessa abordagem teórica, percebe-se que a lógica do capital se concretiza 

na esfera da propriedade privada. Nesse aspecto, de acordo com Marx (2004), 

intensificam-se as leis abstratas de dilapidação do trabalhador, baseadas no interesse 

individualizado do capitalista. Temos a divisão entre trabalho e capital, estimulando a 

gananciosa concorrência e a corrida pela expansão dos lucros. 

 As relações humanas transfiguram-se, então, em transferência de valores 

materiais, restringindo-se, como explicita Marx (2004), ao conceito de valor de troca. 

Assim, nesse sentido, quanto mais o trabalhador produz mercadorias, mais se 

desvaloriza no mundo do dinheiro. O indivíduo, possuidor apenas de sua força de 

trabalho, distancia-se das riquezas que produz. Os objetos produzidos lhes parecem 

estranhos e hostis, parecem adquirir vida própria e, sob a égide do capital, passam a 

valer bem mais do que quem os produz: 

 

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, 
quanto mais sua produção aumenta em poder e extensão. O 
trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais 
mercadoria cria. Com a valorização do mundo das coisas aumenta em 
proporção direta a desvalorização do mundo dos homens (MARX, 
2004, p.80). 

 

 O trabalhador, em consonância com o texto de Marx (2004), ao realizar seu 

trabalho, objetivá-lo diante de relações de exploração, acaba por se desrealizar como 

gênero humano. Ou seja, a objetivação do trabalho, nessa perspectiva, caracteriza-se 
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como uma perda do objeto e a conseqüente servidão a ele. Evidencia-se um contexto de 

alienação, pois o indivíduo perde o domínio do que produz e, um outro, um estranho, 

envolvido nesse ínterim de estranhamento, apropria-se do que foi produzido. 

 Tem-se, dessa forma, um paradoxo: aquele que trabalhou, produziu, somente 

com imensuráveis esforços conseguirá apropriar-se da menor parte que seja de seu 

produto. Um operário assalariado da construção civil no Brasil, por exemplo, passa 

grande parte de seus dias erguendo um patrimônio que não é seu. Mesmo depois de 

edificar tantas moradias, dificilmente consegue adquirir sua própria habitação. Isso 

porque temos a apropriação privada dos meios de produção e a indiscriminada 

exploração do homem pelo homem. Declara Marx: “A apropriação do objeto tanto 

parece como estranhamento que, quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos 

pode possuir e tanto mais fica sob o domínio do seu produto, do capital”. (2004, p.81).  

 Diante de tais referências, percebe-se que, com o aprimoramento da alienação do 

trabalho, o “mundo objetivo, alheio ao trabalhador” (Marx, 2004), torna-se cada vez 

mais imponente. Ressalta-se um contexto em que o produto engrena uma existência 

externa ao produtor, apresenta-se como algo indiferente ao seu criador. Este, por sua 

vez, afasta-se de sua obra e inferioriza-se em confronto com o valor de troca de sua 

criação. 

 Outro aspecto é apontado como fruto da relação entre trabalho estranhado e 

propriedade privada dos meios de produção é a apropriação da natureza que, veiculada 

através de relações de exploração, acaba por aparecer como mais um estranhamento. 

Em outras palavras, para produzir, o trabalhador precisa da natureza em dois aspectos: 

primeiro porque é dela que ele retira a matéria para a efetivação laboral; segundo, é 

também dessa fonte, em um aspecto mais peculiar, que ele extrai seus meios de 

subsistência orgânica. No entanto, quando o contato com o meio natural se dá sob a 

ordem do capital, a natureza finda por se tornar alvo de estranhamento.  

Ora, o mundo externo sensível (natural) se apresenta tanto como meio de 

produzir quanto como objeto de trabalho. Assim, se reafirmam as leis da propriedade 

privada, uma vez que o trabalhador distancia-se da natureza por não deter os meios de 

produção - estes são posse do capitalista. Considera ainda Marx: 

 

Quanto mais, portanto, o trabalhador se apropria do mundo externo, 
da natureza sensível, por meio do seu trabalho, tanto mais ele se priva 
dos meios de vida segundo um duplo sentido: primeiro, que sempre 
mais o mundo exterior sensível deixa de ser um objeto pertencente ao 
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seu trabalho; segundo, que o mundo exterior sensível cessa, cada vez 
mais, de ser meio de vida no sentido imediato, meio para a 
subsistência física do trabalhador (2004, p. 81). 
 

  Temos a subsunção do trabalhador à lógica de acumulação individual de 

riquezas. O indivíduo que vive do trabalho distancia-se do objeto que produz, de si 

mesmo e da natureza, concedendo ao opressor, ao estranho, o poder de decisão sobre a 

produção e, ainda, no que concerne às suas necessidades vitais. Assim, instala-se uma 

relação de servidão e completa dependência entre o indivíduo e seu produto (e o 

capital). Isso porque, de acordo com Marx (2004, p. 85), quanto mais o trabalhador 

produz, menos tem para consumir, diante de imposições capitalistas, quanto mais cria 

mais sem valor e indigno ele se torna. 

 Nessa perspectiva, o homem precisa ter o domínio de si para produzir em 

liberdade. É necessário, portanto, que a produção favoreça a sociedade como um todo e 

que, os meios de produção sejam de posse irrestrita da comunidade. Ter-se-ia, então, um 

benefício comum, uma distribuição igualitária da renda. Do contrário, o homem 

acabaria por vincular-se a uma atividade que lhe parece estranha, que não é a sua auto-

atividade, embebida de seus próprios objetivos e conseqüência direta da sua auto-

realização. O ato laborativo constitui, nesse sentido, a perda de si mesmo (MARX, 

2004), em detrimento dos interesses de um grupo restrito de exploradores. 

 Deparamo-nos, mais uma vez, com a determinação do estranhamento do 

trabalho. Já havíamos discutido que, em torno de um contexto social capitalista, no qual 

o trabalho humano é veículo de extração da mais-valia, o trabalhador tanto desconhece 

o objeto que produz, quanto a apropriação da natureza se dá de forma estranhada. 

Agora, nos vemos diante de outra implicação: o estranhamento da própria atividade 

produtiva, no momento da objetivação do trabalho, pois, segundo Marx: 

 

Se, portanto, o produto do trabalho é a exteriorização, então a 
produção mesma tem de ser a exteriorização ativa, a exteriorização da 
atividade, a atividade da exteriorização. No estranhamento do objeto 
do trabalho resume-se somente o estranhamento, a exteriorização na 
atividade do trabalho mesmo (2004. p.82).   

 

 Sob esse ponto de vista, o produto configura-se apenas como o resultado, assim, 

se o “fim” acontece de forma estranhada, a atividade que o gerou não é diferente. Esta 

também se construiu com bases alienantes, externas ao produtor, uma vez que este se 



 25 

distancia de si mesmo no momento em que se entrega a essa forma estranhada de 

produzir. 

 Aqueles que vivem do trabalho submetido à expansão do capital exercem, dessa 

forma, uma atividade com a qual não se identificam e acabam, de acordo com Marx, por 

negar-se. Produzem objetos externos a eles, distanciados, fora de seus domínios sociais 

e, por fim, afastam-se de si mesmos e da natureza. A atividade laboral, que poderia ser 

fonte de realização, se apresenta como um fardo, um sacrifício, algo de caráter 

obrigatório, com a tem a única função de suprir necessidades orgânicas. Transfere-se 

para o trabalho toda a insatisfação gerada pela negação do gênero humano, pois há a 

constatação, em consonância com a teoria marxiana, que o trabalhador não trabalha para 

si, direcionado à sua realização, porém, produz em função de outro, um estranho, que se 

apropria da atividade alheia para enriquecimento individual. Afirma Marx: 

 

Chega-se, por conseguinte, ao resultado de que o homem (o 
trabalhador) só se sente como ser livre e ativo em suas funções 
animais, comer, beber e procriar, quando muito ainda habitação, 
adornos etc., e em suas funções humanas só se sente como animal. O 
animal se torna humano, e o humano, animal (2004, p. 83). 

 

  Bem, faz-se necessário esclarecer o que viria a ser, de acordo com raciocínio 

marxista, a negação do gênero humano, abordada no parágrafo anterior. Antes de mais 

nada, é relevante explicitar que alguns fatores caracterizam o homem na condição de ser 

genérico. Trata-se, pois, de sua universalidade, uma vez que ele interage consigo 

mesmo, com os outros de sua espécie e com a natureza de uma forma geral, como um 

ser universal e por isso livre (Marx, 2004, p.84). Assim, o gênero humano contempla 

toda essa diversidade relacional que inclui os elementos naturais tanto como meio de 

vida imediato quanto como meios para a produção, integrando também o mundo animal 

e social. 

 É essa combinação de elementos (orgânicos, inorgânicos e sociais) que faz do 

homem um ser genérico, capaz de transformar o mundo a sua volta, de forma livre e 

consciente. Nesse contexto, a ação produtiva, na medida em que deveria acontecer, 

baseada em um indivíduo livre e consciente, como extensão da vontade e da convicção 

humana, garante sua universalidade. 

 Porém, diante da expansão do trabalho estranhado, respaldado pelas leis da 

propriedade privada, nega-se essa manifestação do gênero humano, de exercício de sua 
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consciência. O caráter de universalidade do homem é podado, substituído, portanto, pela 

castração de sua essência. Afirma Marx:  

 

Na medida em que o trabalho estranhado estranha do homem a 
natureza, e o homem de si mesmo, de sua própria função ativa, de sua 
atividade vital; ela estranha do homem o gênero humano. Faz-lhe da 
vida genérica apenas um meio da vida individual. Primeiro estranha a 
vida genérica, assim como a vida individual. Segundo, faz da última 
em sua abstração um fim da primeira, igualmente em sua forma 
abstrata e estranhada (2004, p. 84). 

 

 Subjugado por esse ínterim alienante, o trabalhador perde a oportunidade de 

confirmar-se diante da objetivação de seu trabalho. Para Marx (2004), é na efetivação 

da atividade produtiva que o homem pode moldar, conscientemente, o ambiente em que 

vive e, assim, fazer o mundo à sua maneira, de forma a realizar-se, implementando seu 

aspecto universal e livre. 

 Ora, se o trabalhador depara-se com a negação de sua liberdade produtiva, se o 

que produz não lhe pertence, se a natureza lhe parece estranha e hostil, se ele afasta-se 

de si mesmo, restringindo-se a necessidades puramente físicas, alguém, assinala Marx 

(2004), outro homem, beneficia-se de tudo isso. Essa relação de estranhamento não é 

obra do acaso, do desconhecido ou sobrenatural, efetiva-se sim na concretude da 

exploração do homem pelo homem, ao constituir o resultado da relação entre trabalho 

estranhado e propriedade privada.  

Paira, no entanto, a dúvida se a propriedade privada é o produto ou a causa da 

exteriorização do trabalho. Mas, baseando-se na teoria do pensador alemão em estudo, 

“A propriedade privada é, portanto, o produto, o resultado, a conseqüência necessária do 

trabalho exteriorizado, da relação externa do trabalhador com a natureza e consigo 

mesmo”. (2004, p. 87). Vem-se a concluir que “mais tarde esta relação se transforma em 

ação recíproca”. (p.88). 

 O fato é que só o rompimento consciente com essa interação (trabalho 

estranhado x propriedade privada), pode propiciar, segundo Marx, a emancipação da 

classe trabalhadora, pois, para este teórico, a dilapidação do gênero humano está 

francamente envolvida com as relações produtivas do capitalismo, provindo delas várias 

outras conseqüências sociais. É por isso que Karl Marx optou por dedicar sua vida à 

tentativa de apontar uma saída para a dissolução desses preceitos desumanizadores, 

contestando a coisificação do mundo dos homens e reafirmando os valores que 

correspondem à essência humana. Sua proposta consistia na coletivização dos meios de 
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produção e na repartição igualitária da riqueza (o socialismo).  Seria, assim, o 

advento de uma nova sociabilidade, na qual os trabalhadores poderiam superar um 

longo processo histórico de exploração, recuperando o domínio de si mesmos e de sua 

atividade.  

 É diante, pois, de tais aspectos de estranhamento que, até nossos dias, grande 

parte dos trabalhadores constroem (ou não) sua própria história, e o processo de 

conscientização torna-se tarefa árdua para aqueles que ainda acreditam em uma 

sociedade diferente. Sabe-se, todavia, que a classe trabalhadora, gradativamente, ergue 

suas conquistas, embora vivencie, de quando em quando, alguns retrocessos. É nesse 

movimento contraditório que surgem os sindicatos e organizações trabalhistas que, 

mesmo sem romper com as relações de produção capitalistas, buscam defender 

interesses dos trabalhadores. 

 

2.2 - Surgem os sindicatos: sindicalismo e luta de classes 

 

A corrente impetuosa é chamada de violenta  
Mas o leito do rio que a contem  

Ninguém chama de violento.  

A tempestade que faz dobrar as betulas  
É tida como violenta  

E a tempestade que faz dobrar  
Os dorsos dos operários na rua? 

(Bertoldo Brecht) 
 

 Inicialmente, é de suma importância resgatarmos algumas fases do movimento 

operário, tomando-se como exemplo as associações trabalhistas inglesas da segunda 

metade do século XIX, apontadas por Marx e Engels (1968), no texto Sobre o 

Sindicalismo, como relevante frente de luta dos trabalhadores que antecedeu a 

legalização dos sindicatos. 

 De acordo com Marx (1968), o desenvolvimento da indústria na Inglaterra 

configura-se como um fator de revolta para os trabalhadores que, diante da expansão da 

nova forma de acumulação capitalista, foram brutalmente lançados à miséria. Tal 

contexto é resultado de um processo histórico ocorrido no Ocidente desde a fase de 

transição do feudalismo para o capitalismo, momento no qual se inicia a expulsão dos 

camponeses da terra, bem como sua expropriação. 
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 Assim, como nos afirma Nikitin (1967), expropriado dos meios de produzir sua 

vida material, o camponês foi lançado em uma desumana condição de existência. O 

intuito, nesse sentido, era a criação de ovelhas, a fim de destinar a lã à manufatura têxtil, 

atividade correspondente a uma etapa inicial da produção capitalista em sua fase 

comercial (mercantilista), anterior à indústria. É útil referir que o campesinato europeu 

estava, até então, submetido a uma relação de produção servil, não possuindo 

organizações trabalhistas que fizessem frente à exploração. 

 Imagine-se, pois, que a Revolução Industrial Inglesa, iniciada na segunda 

metade do século XVIII, veio a agravar esse processo de expropriação do campesinato 

inglês. Acrescenta Nikitin (1967): 

 

Esse processo constitui a pré-história do capital. A acumulação 
primitiva de capital assumiu sua forma típica na Inglaterra, onde os 
proprietários de terras apoderaram-se dos terrenos comuns dos 
camponeses e chegaram mesmo a expulsá-los de suas casas. Os 
proprietários transformaram a terra esbulhada aos camponeses em 
pastagens de ovelhas ou arrendaram-na aos agricultores. 
Simultaneamente, a lã era muito procurada pela crescente indústria 
têxtil. (p. 61). 
 

 Esse cenário Marx (1890) denomina “o processo histórico de divorciar o 

produtor dos meios de produção”. Assim sendo, de acordo com referido teórico, uma 

vez lançados à miséria, aos desapossados restou o trabalho fabril, no qual as relações de 

produção eram completamente diferentes das do campo. Instalou-se, então, um 

ambiente propício para o desenvolvimento do capitalismo industrial, pois as terras 

expropriadas tornaram-se bens privados concentrados nas mãos de grupos privilegiados, 

enquanto garantiu-se, também, a abundância da mão-de-obra assalariada, que disputava 

a chance de existência.  

 Dessa forma, segundo Marx (1968), a referida fase de acumulação capitalista 

gerou um imenso contingente de mão-de-obra expropriada dos meios de produção, 

lançada à concorrência por postos de trabalho. Tal fato ocasionou o aumento da miséria, 

incidindo na criminalidade. Como explicita Marx sobre esse período: “Sabe-se que a 

criminalidade aumentou com o desenvolvimento da indústria: o número anual de 

prisões está em proporção constante com o de fardos de algodão produzidos”. (MARX e 

ENGELS, 1968, p. 03).  

 Marx entendia o crime, naquele período, como uma forma de revolta inicial e 

individual dos trabalhadores excluídos, contra as imposições sociais existentes. Isso 
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porque, para Marx, referida manifestação não poderia ser considerada como um aspecto 

da consciência universal dos trabalhadores.  Mesmo assim, em contrapartida, tal 

fenômeno, acabava por constituir-se como uma maneira, ainda que inconsciente, de 

protestar contra a ordem estabelecida: “[...] o roubo é a forma mais grosseira e mais 

inconsciente de protesto. Eis a razão porque não podia ser a expressão universal da 

consciência dos operários”. (MARX E ENGELS, 1968, p. 03). 

 Nesse sentido, com o desenrolar histórico desse processo de industrialização 

inglês, os operários gradativamente se foram organizando, diante da tomada de 

consciência da necessidade de oposição frente à exploração da burguesia industrial. É 

nesse ínterim de luta que os trabalhadores passaram a perceber que, juntos, em 

associações, tornavam-se mais fortes e poderiam alcançar algumas conquistas para a 

classe de explorados. Contudo, referidas associações, em um primeiro momento, 

segundo Marx, eram secretas e ainda não conseguiam atingir significativos resultados: 

 

Estas associações exigiam aos seus membros um juramento de 
fidelidade e de segredo, tinham segundo todos os preceitos, ficheiros, 
caixas, e uma contabilidade e possuíam ramificações locais. Todavia o 
segredo que tudo envolvia travava o seu desenvolvimento. (MARX E 
ENGELS,1968, p. 05). 
 

 No entanto, de acordo com Marx, as constantes lutas acabaram por conquistar 

“A lei votada em 1824 que anulou todos os textos legislativos que até então tinham 

interdito as associações formadas entre operários para a defesa de seus interesses.” 

(1968, p.  04). Foi nesse contexto que os operários ingleses conquistaram a legitimação 

de suas associações. Tem-se, assim, o advento dos sindicatos que se desenvolveram pela 

Inglaterra, agregando maior poder aos protestos da classe trabalhadora. Ao assumir um 

caráter coletivo, o movimento operário ganha solidez: “Assim que foi possível e útil, os 

operários dos diferentes distritos, agruparam-se também em federação e, em certas 

épocas do ano, reuniam assembléias de delegados”. (MARX E ENGELS, 1968, p. 06). 

 A partir desse exemplo de organização do movimento operário ocidental, em 

uma de suas fases, percebe-se que a consciência de classe daqueles trabalhadores foi 

constituindo-se, gradativamente, por meio das lutas de classes, papel fundamental dos 

sindicatos. Assim sendo, podemos ressaltar a relevância de tais organizações, mesmo 

sabendo-se que estas findaram, em grande parte, por limitar-se a reivindicações 

preponderantemente econômicas (salariais), não conseguindo combater as raízes das 

relações capitalistas, conforme afirma Marx e Engels:  
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A história destas associações é um longo desenrolar de derrotas 
operárias, interrompidas por algumas vitórias isoladas. É evidente que 
todos estes esforços não podem modificar a lei econômica que regula 
os salários em função da oferta e da procura no mercado de trabalho. 
Dito por outras palavras: estas associações são impotentes contra 
todas as grandes causas que determinam a relação entre esta oferta e 
esta procura. (MARX E ENGELS, 1968, p. 07) 
 

 Ou seja, os sindicatos, para Marx (1968), na condição de organizações 

trabalhistas que fazem frente aos interesses capitalistas, são importantes como um ponto 

de partida para possíveis transformações sociais, no entanto, não podem limitar-se a 

uma simples adaptação do proletariado ao sistema, devendo, posteriormente, assumir 

um caráter revolucionário. Nessa perspectiva teórica, as lutas trabalhistas não devem 

restringir-se à legitimação de alguns poucos direitos dentro do capitalismo. Marx e 

Engels (1968) propõem algo bem mais radical, o fim da relação de exploração do 

homem pelo homem, ou seja, o fim do domínio capitalista. 

 Isso porque, eles, entre outros elementos, argumentam que nem sempre as lutas 

sindicais obtêm resultados, pois apresentam-se eminentemente limitadas às articulações 

das forças produtivas. Quando, por exemplo,  

 

[...] surge a crise dos negócios, a própria associação se vê obrigada ou 
a reduzir salários ou a dissolver-se completamente. Assim como, 
quando a procura de operários aumenta fortemente, ela não pode fazer 
subir os salários a um nível superior ao que determina, de qualquer 
modo, a concorrência entre capitalistas. (MARX E ENGELS, 1968, p. 
07). 
 

 Percebe-se, portanto, que as associações trabalhistas estão condicionadas aos 

ditames da produção capitalista. Em outras palavras, nos momentos de crise do 

capitalismo, não adiantam grandes reivindicações, o desemprego em massa torna-se 

inevitável, abalando profundamente o poder de negociação dos trabalhadores. Uma 

greve, por exemplo, diante tais circunstâncias, estaria fadada ao desgaste da classe em 

protesto. As conquistas, nesse aspecto, estão condicionadas ao movimento do próprio 

sistema.  

 No entanto, mesmo limitadas, tais organizações são importantes por constituírem 

oposição aos interesses capitalistas, caso contrário, as condições de existência dos 

trabalhadores poderiam atingir níveis ainda mais precários, sendo importante mencionar 

que, por trás dos sindicatos, há um inegável processo de conscientização política, vital 

ao fortalecimento do movimento operário. 
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 Mesmo reconhecendo que, como argumenta Marx (1968): “as associações são 

impotentes para fazerem frente às causas principais que modificam o mercado de 

trabalho” (p. 08), é relevante, enfatizarmos a necessidade de manifestação do 

trabalhador, para que  se erga e se organize diante da exploração sofrida diariamente. 

Assim, diante de tal movimento, lhe é possível a gradativa retomada da dignidade 

humana, ao mostrar-se consciente da necessidade de luta, não se deixando convencer de 

que a ele cabe apenas a pior parte do produto.  

 Nesse momento de organização, revela-se a importância do ato de protesto, ao se 

manter acesa a resistência contra a hegemonia da segregação social, mesmo sabendo-se 

que é necessário mais do que isso para a transformação da sociedade. Como assinala 

Marx (1968), “Isso não quer dizer que os sindicatos e as greves que eles empreendem 

não têm uma importância fundamental, pois que são a primeira tentativa feita pelos 

operários para suprimir a concorrência.” (p.09). 

 A partir da exposição teórica de Marx e Engels (1968), percebe-se que a 

individualização e a falta de consciência do trabalhador só trariam benefícios à 

burguesia. A concorrência entre os trabalhadores gera significativos lucros para os 

detentores do capital, fortalecendo a diminuição dos salários. É por isso que o exército 

industrial de reserva8 é sempre tão saudável para as relações capitalistas de produção. 

Nesse sentido, no momento em que os trabalhadores decidem organizar-se para impor 

certos limites à ofensiva capitalista, tem-se um salto qualitativo na construção de sua 

consciência de classe, que se consolidará quando de sua participação ativa nas lutas de 

classes. 

 Sabemos, pois, que, posterior à Inglaterra, gradativamente, inúmeros países 

foram industrializando-se, cada qual à sua maneira, expandindo, assim, o capitalismo 

industrial no Ocidente. Dessa forma, com o advento da industrialização, surge uma 

demanda por mão-de-obra assalariada e, com ela, diversas formas de resistência às 

relações de exploração impostas pela incorporação de novas técnicas de produção. O 

avanço das forças produtivas capitalistas acirra, assim, as desigualdades sociais, fato um 

tanto saudável para a hegemonia do capital, como bem nos ensina Marx (2004): “(...) na 

condição crescente da sociedade, a decadência e o empobrecimento do trabalhador é o 

produto do seu próprio trabalho e da riqueza produzida por ele. Conseqüentemente, a 

miséria surge de forma espontânea da essência do trabalho presente”. (p.71). 

                                                 
8 De acordo com Marx (1890), é uma grande massa de trabalhadores sem emprego que concorre com 
aqueles, até então, empregados, facilitando a manutenção de baixos salários.  
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Deflagra-se nesse processo histórico um embate entre as classes 

economicamente antagônicas, agravando as contradições sociais. Emerge, assim, o 

movimento sindical como uma frente de protesto, tendo no exemplo inglês a 

concretização do papel dos sindicatos em uma sociedade capitalista. Inclui-se, portanto, 

a conscientização dos trabalhadores através das etapas do movimento operário europeu.  

Esse cenário conflituoso permitiu ao trabalhador, por meio das lutas de classes, 

uma melhor compreensão da lei salarial, possibilitando um processo de “tomada de 

consciência” que lhes permitiu perceber que a concorrência entre eles apresentava-se 

como uma etapa indispensável para o aumento da extração de mais-valia. Isso porque a 

concorrência entre trabalhadores só favorece a queda dos salários e, por conseguinte, 

aumento dos lucros empresariais. Para melhor esclarecer, contribui Marx (1968): 

 

O salário só depende da relação entre oferta e procura e da situação 
fortuita do mercado de trabalho, porque os operários se deixaram 
tratar até agora como coisas que se vendem e compram. Decidam eles 
não se deixarem comprar e vender, imponham-se na determinação do 
valor propriamente do trabalho, como seres humanos, que para além 
da força de trabalho têm também uma vontade [...]. (p. 10). 
 

 Percebemos, portanto, que as transformações na produção da vida material e as 

condições objetivas da classe trabalhadora contribuíram para fomentar a consciência da 

necessidade de organização dos trabalhadores, intensificando a luta de classes. Em 

decorrência, a freqüência das greves e dos protestos fortaleceu os sindicatos e, por isso, 

este passa a ser fortemente combatido pela burguesia. Por meio de seus atos de 

resistência e oposição à ordem estabelecida, os trabalhadores acabam por proclamar 

parte de sua recusa ao sistema, mesmo não atacando os pilares de sustentação do modo 

de produção capitalista.  

 Tais afirmações fundamentam-se na exposição de Marx (1968), quando este 

anuncia que: “Como escolas de guerra, as greves têm uma ação incomparável”. (p. 12). 

Ou seja, a organização do movimento trabalhista ganha um caráter educativo, de acordo 

com citado teórico, e passa a constituir um espaço propício ao aprendizado coletivo, no 

qual o indivíduo politiza-se e busca assumir-se como sujeito de sua própria história. 

 No que diz respeito às lutas trabalhistas, cumpre ainda destacar o incômodo 

causado por estas à classe dominante, que acaba por atribuir aos manifestantes o título 

de agitadores e baderneiros, pessoas com o único intuito de ocasionar a desordem e a 

convulsão social. A burguesia, como denuncia Marx (1968), vale-se, assim, das leis e do 
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poder do Estado em suas mãos, para conter possíveis rebeliões populares que venham a 

comprometer interesses capitalistas, uma vez que as bases legais de uma nação 

legitimam os sistemas ideológico, político e econômico que a sustentam. Dessa forma, 

proclama-se a intangibilidade da ordem estabelecida em função dos detentores do poder 

econômico. Afirma Marx (1968): 

 

A lei é naturalmente sagrada para o burguês, pois é obra dele próprio, 
promulgada com o seu acordo, tendo em vista a proteção de lucros. 
Ele as sabe que, mesmo que esta ou aquela lei lhe possam causar um 
prejuízo particular, o conjunto do sistema de leis protege, todavia, os 
seus interesses. (p. 14). 
 

 É por isso que o trabalhador, por meio de embates no cenário capitalista, mesmo 

sem tentar romper com esse sistema, segundo Marx (1968), busca ao menos modificar 

algumas leis que favorecem com exclusividade ao burguês. O intuito é conseguir 

legitimar algumas petições em favor da classe assalariada. Tal movimento configura 

uma tentativa de assegurar interesses trabalhistas, em meio ao hegemônico aparato legal 

do capitalismo. Apesar de limitadas, tais ações representam uma forte resistência à 

exploração burguesa, fato que fortalece a classe trabalhadora. 

 Constata-se, portanto, que o movimento gerador das associações trabalhistas 

secretas e, mais tarde, dos sindicatos legalizados, acabou por encadear-se ao longo da 

história ocidental e das demais nações sob seu domínio, até deparar-se com o modelo do 

sindicalismo contemporâneo. Este busca sobreviver diante do constante ataque 

capitalista, trazendo resquícios do forte movimento operário de outrora, fazendo-se, no 

entanto, as devidas adequações à atual fase do capitalismo mundial. Vale ressaltar que 

histórica e gradativamente, a classe dominante organizou-se para conter toda e qualquer 

forma de movimento social que incida em conquistas para os setores menos favorecidos 

da população. 

 Ora vejamos, indiscutivelmente a organização e a união dos trabalhadores não é 

um evento que favoreça os donos do capital. Pelo contrário, quanto mais desarticulada e 

fragmentada se apresente a classe assalariada, mais frágil se torna diante da implacável 

exploração que lhe é imposta. É por isso que, mesmo não articulando mudanças para um 

rompimento com a lógica exploratória do capital, a luta sindical é relevante para 

amenizar, ou pelo menos trabalhar no sentido de minimizar a espoliação dos 

trabalhadores nesse sistema sectário. Apesar de, na maioria das vezes, manter uma luta 

meramente salarial, sem direcionar-se a aspectos universais da classe trabalhadora, não 
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se pode desconsiderar a importância do movimento sindical no devir histórico, por 

assumir significativa relevância na defesa dos interesses trabalhistas, impedindo que a 

concentração de riquezas impere em total liberdade. 

 Marx (1968), no entanto, nos mostra, por meio do exemplo inglês, que, em 

alguns momentos, as lutas trabalhistas acabaram por transcender o caráter meramente 

econômico e partiram para conquistas em âmbitos sociais. Como, por exemplo, na luta 

pela diminuição da exaustiva jornada de trabalho para dez horas diárias, sobre a qual 

afirma: “centenas de petições foram votadas a favor da melhoria das condições sociais 

dos trabalhadores”. (p. 18). A citação refere-se a um movimento especificado por Marx 

que teve início em 1838 na Inglaterra, no qual uma Associação Geral dos 

Trabalhadores redigiu uma Carta do Povo. O referido documento compunha-se de 

tópicos reivindicativos que exigiam melhorias sociais para a classe trabalhadora, a fim 

de legalizar direitos para tal grupo. Conceitua Marx (1968): 

  

Este projeto de lei dos proletários é a Carta do Povo que, na sua 
forma, é puramente política e reclama uma base democrática na 
Câmara dos Comuns. O cartismo é uma forma condensada da 
oposição burguesa. [...] Com efeito, no cartismo é a classe operária em 
sua totalidade que se levanta contra a burguesia e particularmente 
contra o seu poder político, ou seja: o muro de leis que ela constrói a 
sua volta. (p. 14-15) 
 

 Nesse momento, o movimento operário assume um caráter mais universal, 

apesar de restringir-se às lutas diante da legitimação burguesa. Todavia, em contato com 

as constantes ações de resistência e protestos, a classe assalariada, envolvida no 

processo mencionado, ganhou em politização e consciência de classe. É nesse sentido 

que vislumbramos o papel politizador dos sindicatos, uma vez que este, dentro de certos 

limites, busca organizar as categorias profissionais a fim de que estas sobrevivam com 

um mínimo de dignidade, frente à hegemonia do capital. 

 Estes modelos de associações trabalhistas que estimularam, em alguns 

momentos, o levante do movimento operário, como explicita Marx (1968), foram se 

reconfigurando em um desenrolar histórico, diante dos rumos tomados por cada fase 

capitalista, em adaptação às especificidades de cada nação subordinada ao domínio do 

capitalismo mundial, estivessem elas na periferia ou no topo desse sistema. É necessário 

frisar que tais circunstâncias não se assemelham a um processo linear, unilateral, pelo 

contrário, o movimento operário ocidental foi marcado por inúmeras rupturas e 

continuidades, acontecendo sob inúmeras contradições e conflitos. 
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2.3 - Algumas considerações 

 

 É útil destacar que os sindicatos representaram, nas primeiras fases do 

movimento operário, um considerável avanço para a classe assalariada. Isso porque, 

indiscutivelmente, tais associações concretizaram uma forma de resistência à subsunção 

dos trabalhadores ao capital. Instalou-se, assim, desde então, uma luta constante contra 

os excessos da exploração capitalista, podendo, considerando certos limites, incidir 

sobre a Lei Salarial (MARX E ENGELS, 1968). Isso porque, uma vez organizados, os 

trabalhadores tornam-se menos fracos diante das negociações salariais, não permitindo a 

individualização e a perda de forças no confronto com a classe antagônica. 

 Frente a tais aspectos, os sindicatos, na categoria associações criadas pelos 

trabalhadores, ajuízam ações em benefício de conquistas que garantam o mínimo de 

seguridade a seus associados. Sua atuação, portanto, baseia-se no confronto permanente 

de segmentos sociais antagônicos, podendo caracterizar-se como partícipes da luta de 

classes. Contudo, conforme alertam Marx e Engels (1968), o sindicalismo tem 

profundas limitações no que se refere a um possível rompimento com o modo de 

produção capitalista, mesmo porque tal ruptura normalmente não se inclui em suas 

metas. 

 Vale ainda mencionar que o movimento sindical é legitimado pelo sistema e que, 

ao fazê-lo, se deixa aceitar e aceita a estrutura legal do sistema social capitalista; neste 

sentido, suas possibilidades de mudanças efetivas são pequenas. No entanto, mesmo 

limitada, a atuação de referida organização é constantemente cerceada9, fato que 

anuncia a relevância de seu papel na organização da classe trabalhadora, frente ao 

domínio do capital. Por fim, a luta por melhores condições trabalhistas ou por salários 

que oportunizem o mínimo de dignidade aos assalariados é de inegável importância, 

como bem afirma Marx (1968): 

 

 Como quer que seja, o ato de protesto (...) tem o seu efeito: mantém 
dentro de certos limites a ganância da burguesia, e mantém viva a 
oposição dos operários contra a onipotência social e política das 
classes detentoras do poder. (p. 09). 
 
 

                                                 
9 A proposta de Reforma Sindical, anunciada no Brasil recentemente (2005-2006), é um claro exemplo 
disso. 
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 Por isso, essa pesquisa intenciona discutir os novos rumos que têm tomado as 

organizações trabalhistas. Após um mergulho à gênese desse movimento de resistência 

da classe trabalhadora, podemos começar a nos perguntar sobre o que restou do 

sindicalismo conhecido por Marx e Engels.  Como a classe trabalhadora, agora 

brutalmente atacada pelo neoliberalismo, vem sobrevivendo? Será que ainda consegue 

organizar-se? Não estaríamos, então, diante de um profundo retrocesso de conquistas 

adquiridas pela luta de trabalhadores que parecem estar em um passado “um pouco 

distante?”. 

 Nesse sentido, refletiremos, na seção seguinte, sobre o papel que a educação 

vem assumindo diante de alguns momentos históricos vivenciados no Ocidente, 

destacando-se o quão paradoxal tem sido sua atuação, uma vez que acaba por revelar-se 

como veículo de legitimação da exploração do homem pelo homem, e não fonte de 

emancipação, consciência e politização, tal como propõe Freire (1987). O intuito é 

perceber como se deu o movimento de constituição das relações educacionais diante das 

experiências ditas civilizatórias que o homem ocidental foi construindo, até chegar ao 

modelo educacional capitalista que se consolidou a partir de bases históricas de 

expropriação do humano.   

 

2.4 - Educação e emancipação humana 

 

O homem, enquanto homem, 
é social, isto é, 

está moldado por um ambiente histórico 
de que não pode ser separado. 

(PONCE, 1983, p. 20). 
 

Em continuidade à nossa recapitulação histórica, a partir de uma concepção 

ontológica, sob uma perspectiva ocidental, temos a constituição do homem como ser 

social, fruto de suas relações com a natureza e com os membros de sua espécie. 

Percebe-se, em qualquer análise histórica que este nem sempre esteve assim, organizado 

em classes sociais. Na comunidade primitiva, de acordo com Aníbal Ponce (1983), a 

interação humana era marcada pela espontaneidade. Entre os homens primitivos, não 

havia graus hierárquicos. Cada membro executava sua função, sem se apropriar dos 

direitos do outro, e não existia, até certo ponto, nessa sociedade, a noção de propriedade 

privada. A convivência, no entanto, era dessa forma constituída por questões de 

sobrevivência, pois o homem ainda estava se “desligando” da natureza e seu domínio 
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desta era ínfimo. Assim, suas possibilidades de produção eram extremamente limitadas, 

tendo que viver em comunidade para proteger-se do desconhecido.  

A educação da Era Primitiva, seguindo o preceito organizacional no qual se 

incluia, era direcionada à manutenção das necessidades de cada tribo. Mulheres, homens 

e crianças desempenhavam funções específicas sem o uso do poder hierárquico entre 

essas categorias. O âmbito educacional era constituído no tecido das relações sociais, 

por meio do desempenho das atividades cotidianas. Ao partirmos para uma concepção 

emancipadora de educação, entendemos que o aprendizado acontecia de acordo com 

necessidades locais; cada indivíduo “educava-se” diariamente no contato com o outro e 

experiências resultantes dessas relações. Sem caráter opressor, o nível de aprendizado 

era atingido com a espontaneidade da igualitária convivência. Acrescenta Ponce: 

 

Usando uma terminologia a gosto dos educadores atuais, diríamos 
que, nas comunidades primitivas, o ensino era para a vida e por meio 
da vida; para aprender a manejar o arco, a criança caçava; para 
aprender a guiar um barco, navegava. As crianças se educavam 
tomando parte nas funções da coletividade. E, porque tomavam parte 
das funções sociais, elas se mantinham, não obstantes as diferenças 
naturais, ao mesmo nível que os adultos.(1983, p. 19). 
 

É importante mencionar que todo esse movimento histórico da comuna primitiva 

se deu em seguimento a uma unidade dialética, cujas relações sociais transcorriam em 

um contexto de transformações contínuas, e a interação humana atingia objetivos 

comuns sem desvencilhar-se das muitas diferenças individuais. Aqui os indivíduos, 

apesar de rudes, não mantinham relações de exploração, não conviviam com o 

antagonismo social, mas é importante ressaltar que não existia a mais remota noção de 

propriedade privada.  

Cada homem primitivo tinha consciência de seu papel dentro da comunidade, 

algo que, em contrapartida, não se assemelha à concepção de emancipação humana 

consciente, ao considerarmos as circunstâncias naturais e as formas de produção. A 

inexistência de classes sociais se dava pela precária intervenção desses indivíduos 

diante das forças da natureza, por seus primários instrumentos de trabalho e sua forma 

primária de produzir bens materiais. Isso se comprova ao nos depararmos com a análise 

de Economia política, apresentada por Nikitim (1967), onde este mostra que o avanço 

das forças produtivas da sociedade primitiva originou o período de transição para o 

escravismo. 
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Com a expansão ulterior das forças produtivas, o homem começou a 
produzir mais do que era necessário para sua subsistência.  Nessas 
condições tornou-se possível usar mais trabalhadores. A guerra era o 
meio de os obter: os prisioneiros tornavam-se escravos. A princípio a 
escravidão manteve-se dentro de limites patriarcais (domésticos), mas 
depois converteu-se na base de um novo sistema social. O trabalho 
escravo levou a nova desigualdade: as famílias que utilizavam 
escravos enriqueciam depressa. (1967, p. 20). 
  

Assim sendo, é possível considerar que, mesmo mantendo relações de igualdade, 

os homens primitivos não tinham consciência do papel histórico de transformação e 

emancipação humana, e os aspectos educacionais eram reflexos da espontaneidade das 

relações sociais. A transição para o modo social escravista é a explicação para tal 

afirmação. Esse conceito de educação como função espontânea da sociedade perdeu seu 

sentido a partir do momento em que a comunidade primitiva passou a lentamente se 

transformar em um agrupamento social dividido em classes, no instante em que, 

segundo Ponce (1983), a propriedade comum foi substituída pela propriedade privada. 

Essa substituição aconteceu agregada à “evolução tecnológica” dos instrumentos 

de produção, quando os meios de intervenção na natureza passaram a se tornar 

gradativamente mais eficazes. As ferramentas de trabalho foram garantindo maior 

índice de produtividade, e, nesse ínterim histórico, as classes sociais começam a se 

originar: 

 

Só quando os homens se alçaram do seu primitivo estado animal e o 
seu trabalho, portanto, já se apresenta associado em certo grau é que 
aparecem relações em que o supertrabalho de uns constitui condição 
para a existência de outros. Nos primórdios da civilização, as forças 
produtivas adquiridas pelo trabalho eram poucas, mas também eram 
diminutas as necessidades, uma vez que estas se desenvolvem 
paralelamente com os meios de satisfação. Além disso, 
proporcionalmente falando, o número dos que viviam à custa do 
trabalho alheio era, nesses primórdios, insignificante em relação à 
massa dos que se entregavam diretamente ao trabalho. (MARX, 1890, 
p. 395). 
 

Vemos, então, que um pequeno grupo de indivíduos começa a libertar-se do 

trabalho pesado, assumindo uma posição de “comando” na produção e passando a 

apropriar-se do trabalho do outro grande grupo. Alguns privilégios passam a instalar-se 

e a espontaneidade do comunal primitivo vai dando espaço à prática da escravidão. 

Todo esse processo de aperfeiçoamento produtivo começa a produzir excedentes e, com 

eles, surge a troca de “mercadorias”, resultando na “coisificação” dos indivíduos menos 
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favorecidos, que são, na maioria das vezes transformados em escravos. As forças 

mentais separam-se das físicas, e os produtores levemente dispensados das atividades 

laborais têm, de acordo com a análise de Ponce (1983), a “possibilidade do ócio”, 

começando a, muito inicialmente, dar origem ao que futuramente viria a se classificar 

como ciência, cultura e ideologia, implementando novos aspectos educacionais. Estes, 

daquele momento em diante, voltam-se a interesses da “classe dominante” e não mais se 

direcionam à convivência espontânea praticada no primitivismo. 

Em confronto com um novo modelo de sociedade, a educação, que outrora se 

destinava a interesses comuns, passa a ser utilizada como meio de distinção social; ou 

seja, inaugura-se o antagonismo econômico por causa da então sociedade dividida em 

classes. Os exploradores, detentores dos meios de produção, liberados do contato direto 

com o trabalho manual, começam a dispor de tempo livre para aprimorar seus 

conhecimentos. Com o desenvolvimento dessa atividade mental, expandem-se as 

possibilidades de dominação e implementa-se a desigualdade econômica e espiritual na 

comunidade. 

Nesse contexto de segregação, a grande massa de explorados foi lançada à 

ignorância intelectual, garantindo, dessa forma, a estabilidade dos grupos dirigentes10. 

Temos aqui o exemplo concreto da dicotomia opressor/oprimido, e, mesmo com 

técnicas de exploração rudimentares, floresce a essência de desumanização. Desde já, é 

possível se observar que o conhecimento foi utilizado como meio de garantir privilégios 

e que a alienação da classe trabalhadora constituía importante aspecto de manutenção 

desse sistema.  

Em retorno à nossa explicitação histórica, retomaremos alguns aspectos 

atribuídos por Ponce (1983) ao período de transição do “homem primitivo” para o 

“homem antigo”. É importante destacar algumas das principais mudanças ocorridas. A 

educação, por exemplo, perdeu seus objetivos comuns e passou a ser instrumento de 

dominação, o conhecimento constituiu mais uma ferramenta para manter a segregação, 

a propriedade comum foi substituída pela propriedade privada, e as relações sociais de 

“igualdade” cederam espaço a uma sociedade dividida em classes. Surgem as 

hierarquias e, do ponto de vista educacional, troca-se o “espontâneo” pelo sistemático e 

coercitivo. A situação social da mulher e da criança também passou por transformações, 

uma vez que, dentro das tribos, instituiu-se o culto às submissões sociais. 

                                                 
10 Aníbal Ponce, 1983: “Educação e Luta de Classes”. 
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(...) no momento em que surgem a propriedade privada e a sociedade 
de classes, aparecem também, como conseqüências necessárias, uma 
religião com deuses, a educação secreta, a autoridade paterna, a 
submissão da mulher e dos filhos, e a separação entre os trabalhadores 
e os sábios.(PONCE, 1983: 31).  
 

Século após século, no entanto, o modo de produção escravista foi lentamente 

atingindo o esgotamento. Com o tempo livre baseado no trabalho escravo, as forças 

produtivas avançaram, ao implementar novos conhecimentos, que aprimoraram, passo a 

passo, as técnicas produtivas. O mundo antigo começou a desmoronar, exaltando suas 

profundas contradições; o grande exército de escravos já não proporcionava o lucro 

desejado, além de os custos para a manutenção dos cativos lentamente superarem os 

ganhos produtivos. Inúmeras foram as revoltas das massas escravizadas contra seus 

opressores. Segundo Nikitim (1967), intensificavam-se as lutas de classes, pois a 

crueldade do sistema escravista causava incontida indignação. Os escravos juntavam-se 

aos camponeses e artífices livres, grupo também explorado pelo Estado escravista. Foi 

necessária uma reestruturação na base desse sistema para que a acumulação de riquezas 

fosse garantida. 

Com a ruína do antigo regime, passando por um período de transição, o trabalho 

escravo foi substituído pela “servidão”.  Talvez, na prática, não tenha existido tanta 

diferença entre os referidos regimes, no entanto, alguns aspectos foram relevantes. O 

escravo não possuía valor humano, pois era um mero objeto. Constituía um “bem de 

consumo” e não precisava, de acordo com Ponce (1983), se preocupar com o próprio 

sustento ou mesmo com a competitividade no mercado de trabalho. 

Os servos, em contrapartida, eram teoricamente livres, não eram vendidos, se 

ofereciam para cultivar um lote de terra do senhor feudal, em troca de grandes 

compensações para tal dominador. Concretamente, o convívio servil não se assemelhava 

a uma possibilidade de liberdade. Para os donos de terra, essa nova relação de produção 

foi mais rentável, uma vez que não precisavam custear a sobrevivência dos servos e dos 

artífices livres, ao contrário do que  acontecia com os escravos. Instalou-se uma nova 

hierarquia: senhores e vassalos. Inaugurou-se o modo de produção feudal. A educação, 

por conseguinte, seguiu os mesmos preceitos sectários do mundo antigo, continuando a 

ser privilégio da classe dominante: a Igreja Católica era a maior instituição do 

feudalismo e a “detentora do saber”, enquanto os nobres direcionavam-se basicamente 

às guerras, e os trabalhadores eram a base alienada de sustentação do sistema. 



 41 

Ao mencionarmos o contexto de alienação, urge esclarecer que o surgimento de 

uma sociedade dividida em classes não implica imediato surgimento da luta consciente 

entre opressores e oprimidos, consideradas por Marx, no Manifesto Comunista, 

requisito fundamental para a história humana: 

 

A luta consciente propriamente dita entre as classes de uma sociedade, 
no entanto, não se desenvolve, a não ser em determinado momento da 
evolução dessa sociedade, e requer, portanto, um extenso período 
preliminar em que já existem contradições entre os interesses das 
classes existentes, mas em que essas contradições apenas se 
manifestam de modo obscuro e insidioso.(PONCE, 1983, p. 35). 
  

 Em concordância com o pensamento de Aníbal Ponce (1983), e apoiando-nos na 

análise teórica de Marx (1927), mais especificamente em sua obra Miséria da Filosofia, 

percebemos que é possível, segundo este, separar a classe trabalhadora em classe em si 

e classe para si. A primeira refere-se ao agrupamento social que tem uma existência 

objetiva e puramente voltada ao ato produtivo, sem consideração pelos aspectos 

políticos ou críticos em relação ao contexto social em que vive. A segunda define-se por 

sua posição consciente diante de seu papel histórico e transformador da realidade. 

Assim, além de sua participação direta na produção, impõe-se como um grupo que traça 

seus objetivos e, para tanto, se organiza. 

 Diante desse preceito, para que haja uma conversão da classe em si em classe 

para si, é preciso que se instale um complexo processo de esclarecimento tanto teórico 

quanto prático. Nesses termos, gradativamente em contato com a prática revolucionária 

e em consonância com uma educação voltada à criticidade e ao diálogo reflexivo, a 

classe trabalhadora pode vir a atingir progressivos níveis de emancipação. 

 

A raiz mais profunda da politicidade da educação se acha na 
educabilidade mesma do ser humano, que se funda na sua natureza 
inacabada e da qual se tornou consciente. Inacabado e consciente de 
seu inacabamento, histórico, necessariamente o ser humano se faria 
um ser ético, um ser de opção, de decisão. Um ser ligado a interesses e 
em relação aos quais tanto pode manter-se fiel a eticidade quanto pode 
transgredi-la.(FREIRE, 1996, p. 110).    
   

 É possível, porém, constatar que, ao longo do decurso civilizatório, aquele 

homem que se apoderou dos meios de produção e que, em conseqüência disso, se 

apropriou do trabalho alheio, ciente de seu papel opressor, não admite uma formação 

consciente para a classe trabalhadora. Tal fato poderia pôr em risco sua estabilidade 
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como grupo dominante. Por esse, entre outros motivos, a educação do homem antigo ou 

do feudal e mesmo do indivíduo burguês apresentou-se como poderoso agravante das 

desigualdades sociais. Em contrapartida, foram incontáveis as revoltas dos grupos 

oprimidos que incansavelmente tentaram se libertar da opressão. Mesmo tendo pouco 

acesso a uma formação reflexiva, a precária existência os estimulava à luta. São 

exatamente esses momentos que Paulo Freire (1987) considera como práxis libertadora, 

na qual o indivíduo toma consciência de sua realidade a partir das experiências diárias e, 

assim, deparando-se com a exploração, procura libertar-se. Essa busca configura-se 

como um ato educativo e formador da consciência de classe.     

 Em continuidade à nossa análise acerca da educação para a sociabilidade 

humana, voltemos ao homem feudal. Como anteriormente expressamos, o avanço das 

forças produtivas, aliado ao irrefreado impulso humano de acumular riquezas, 

aprimorou as trocas de mercadorias e, no intuito de expandir os lucros, a sociedade 

ocidental, após longa transição, passou do modo de produção escravista ao feudalismo. 

As relações de exploração não foram abrandadas, mas se moldaram ao contexto 

histórico vivenciado. As classes opressoras tornaram-se cada vez mais conscientes de si 

próprias11, adquirindo maior segurança em seus propósitos e ajustando muito bem a 

educação aos seus interesses. As classes oprimidas beiravam a desproteção social e 

sofriam com a incontida desumanização a que eram submetidas. 

 O ideal pedagógico correspondia à segmentação social. Além de os exploradores 

possuírem ideais diferenciados, levavam a crer que a desigualdade vivenciada era uma 

imposição da natureza, contra a qual não se podia lutar. Nada melhor do que o 

fanatismo religioso para consolidar tal teoria. A Igreja Católica, maior instituição feudal 

no Ocidente, monopolizou o conhecimento e aliou o poder espiritual ao poder 

econômico, na tentativa de manter as classes subalternas na mais completa alienação, 

campo fértil para conter rebeliões ou qualquer outra possibilidade de transformação 

social. 

 Seria ingênuo, no entanto, satanizar a Igreja Católica e atribuir-lhe todos os ônus 

da opressão medieval. Não convém imaginar que uma religião, por si, poderia alterar os 

fundamentos econômicos de uma sociedade. Na verdade, a Igreja constituiu-se como 

uma forte aliada da classe dominante, e essa aliança proporcionou grandes benefícios às 

duas, com prejuízos irreparáveis aos oprimidos. A imposição religiosa, em outras 

                                                 
11 Aníbal Ponce: Educação e Luta de Classes, 1983.  
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palavras, não alterou a divisão classista, pelo contrário, encontrou explicações religiosas 

para justificá-la.  

 O curso da história não pára e a dialeticidade das interações humanas serve de 

combustível para as inovações produtivas. Com o decorrer do tempo, o trabalho humano 

passou por inúmeras divisões sociais e técnicas. Assim, novas categorias de 

trabalhadores foram surgindo e com elas expandiram-se as possibilidades de troca, de 

comercialização. Os senhores feudais se apresentavam completamente improdutivos, 

verdadeiros parasitas e pouco a pouco foram perdendo o controle dos produtos 

comercializados.  

 Dessa forma, lentamente, as cidades foram se transformando em centros 

comerciais, em burgos, ganhando vida própria. O avanço das técnicas fazia florescer o 

comércio e, com ele, uma nova classe social que, ao contrário da inércia feudal, era 

produtiva e enriquecia rapidamente. Os habitantes das cidades lutavam por liberdade e 

lentamente conquistavam independência. 

 O surgimento do dinheiro como mercadoria equivalente universal (MARX, 

1890) facilitou imensamente as relações comerciais e gradativamente o modo de 

produção feudal começou a ruir. Os próprios servos, de acordo com Ponce (1983), 

foram liberados para trabalhar para terceiros em troca de uma remuneração em dinheiro 

que também beneficiaria seus senhores. Temos a transitória substituição do homem 

feudal pelo burguês, mas essa transição foi apenas a troca da classe dominante medieval 

pela classe dominante burguesa. E também, é claro, a classe trabalhadora servil foi 

gradativamente substituída pela classe assalariada, pois, nesse novo contexto histórico, 

começava a se tornar necessário o estímulo ao consumo e, para consumir, foi instituído 

o recebimento de salários mensais. Instalou-se mais um aprimoramento do antagonismo 

social. 

 

Na análise da situação concreta, existencial, de opressão, não podemos 
deixar de surpreender o seu nascimento num ato de violência que é 
inaugurado, repetimos, pelos que têm poder. Esta violência, como um 
processo, passa de geração a geração de opressores, que vão fazendo 
legatários dela e formando-se no seu clima geral. Este clima cria nos 
opressores uma consciência fortemente possessiva. Possessiva do 
mundo e dos homens.(FREIRE, 1987, p. 45). 
 

Com o engrenar dessas transformações, os habitantes das cidades, denominados 

burgueses, ensaiavam uma “vida urbana”, diferenciando-se das comunidades rurais até 
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então existentes. Tais comerciantes se organizavam em associações corporativas e 

lutavam contra o poder supremo dos senhores feudais, religiosos e leigos (PONCE, 

1983). As mudanças econômicas eram notórias e crescentes, inaugurando uma disputa 

entre a classe dominante feudal e a burguesia, embora, de acordo com a análise de Marx 

(1890), essa nova classe, originada das relações comerciais em expansão, pelo menos 

nesse primeiro momento, não tivesse claras intenções revolucionárias. 

Nesse âmbito, as divergências aconteciam pelo fato de que os burgueses, ao 

constituírem-se classe, não exigiam o fim do feudalismo, mas organizavam-se para 

garantir interesses políticos e econômicos. Ao nos deparar com esse fato, percebemos 

que, desde já, a burguesia se posicionava, reivindicando um “lugar ao sol”. Mesmo sem 

ter consciência de que mais tarde viria a revolucionar o modo de produção feudal, 

constituiu um exemplo de classe em si, convicta de suas pretensões sociais. 

Além da política e da economia, o homem burguês exigiu participação na vida 

educacional, mostrando-se interessado pelo domínio intelectual. Assim, as 

transformações sucedidas em decorrência do surgimento dessa classe repercutiram 

também na educação. Gradativamente, a Igreja, cedendo a pressão da burguesia, foi 

deslocando seus centros educacionais, e o fortalecimento intelectual foi, passo a passo, 

originando os alicerces de futuras universidades. Os comerciantes europeus perceberam 

a clara necessidade da expansão do conhecimento, almejando, dessa forma, apropriar-se 

dele. Com o tempo, essa facção social recém-originada passou a desfrutar de benefícios 

que anteriormente eram privilégio do clero e da nobreza. Os filhos de burgueses, por 

exemplo, começaram a poder freqüentar ordens religiosas. Temos, pois, a clara noção 

de que uma classe, para tornar-se dominante, também precisa dominar o campo das 

idéias, necessita manter uma hegemonia intelectual, ou seja, de acordo com Marx 

(1998), 

 

Os indivíduos que constituem a classe dominante possuem, entre 
outras coisas, também uma consciência, e conseqüentemente pensam; 
na medida em que dominam como classe e determinam um época 
histórica em toda a sua extensão, é evidente que esses indivíduos 
dominam em todos os sentidos e que têm uma posição dominante, 
entre outras coisas também como seres pensantes, como produtores de 
idéias, que regulamentam a produção e a distribuição dos pensamentos 
da sua época. (p.p. 48/49).  
 

É importante ressaltar, todavia, que a burguesia, além do seu notório 

esclarecimento intelectual, conquistou também um promissor e crescente destaque 
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econômico. Dessa forma, instituiu-se como um segmento da classe dominante, sua 

ascensão em nada diminuiu o antagonismo social. A classe trabalhadora continuou 

possuindo poucas possibilidades de elevação financeira e, em contrapartida, os 

detentores do poder enriqueciam com a expansão das forças produtivas. A educação 

dando continuidade ao seu teor sectário, continuou a ser utilizada como meio de 

dominação. As universidades, seguindo esse preceito, eram pagas: 

 

O simples fato de que o ensino era pago indica bem qual a espécie de 
alunos que freqüentavam a universidade. Gozavam todos de boa 
situação financeira, o suficiente para pagar os seus professores, as 
pensões em que viviam, custear viagens e pagar as enormes taxas 
exigidas, de certo modo equivalentes às das nossas universidades 
atuais.(PONCE, 1983, p. 103).      
 

             Em continuidade à análise de Ponce (1983), outro ponto é de grande 

importância: mesmo dentro das “organizações burguesas”, existia uma distribuição de 

renda desigual. Havia uma parte da burguesia mais abastada e outra com menores 

proporções de riquezas. A primeira dominava as Universidades e a segunda exigia 

escolas primárias a serem custeadas e administradas pelas cidades. Tal exigência ia de 

encontro ao monopólio educacional da Igreja. Iniciou-se mais um confronto, mais uma 

disputa de poder entre várias outros, no entanto, a inegável produtividade da burguesia 

industrial e comercial, com o desenrolar histórico, triunfou. Temos a transitória 

substituição do modo de produção feudal pelo modo de produção capitalista, não menos 

violento ou segregador do que os modelos produtivos que o antecederam. 

 Inaugura-se a, provavelmente, mais eficaz sociedade produtora de mercadorias 

e, com ela, o acirramento das lutas de classe. Com as crescentes contradições sociais, 

uma parcela da classe trabalhadora passou a constituir, como previa Marx (1927), uma 

classe em si. Mesmo estando normalmente a serviço da classe dominante, a educação 

pouco a pouco foi chegando ao acesso do trabalhador. Assim, de forma precária, alguns 

foram até se tornando mais “instruídos”, requisito que passou a ser exigido pelo 

mercado, sedento por mão-de-obra qualificada.  

 Algumas revoluções eclodiram e, lideradas por adeptos do socialismo, 

representavam tentativas de atingir a emancipação humana e uma sociedade mais justa. 

Na maior parte do mundo, porém, o capitalismo vem triunfando, assumindo um caráter 

cíclico e passando por incontáveis rupturas e continuidades econômicas que garantem a 

hegemonia do capital. Como pudemos observar, as relações capitalistas desenvolveram-
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se no seio da sociedade feudal, tendo por fundamentos a propriedade privada dos meios 

de produção e a exploração do trabalho assalariado, com o advento da extração da mais-

valia12. Tem-se a implementação da exploração do homem pelo homem, na qual uma 

formação política e reflexiva se torna indispensável ao combate da opressão.  

 
No capitalismo, tudo, do alfinete à fábrica gigantesca, e até mesmo a 
força de trabalho do homem, é comprado e vendido, tomando forma 
de mercadoria. As relações entre os indivíduos na sociedade aparecem 
sob a capa de relações entre mercadorias. A mercadoria, como disse 
Marx, é a célula econômica da sociedade burguesa. Tal como a gota 
de água reflete o mundo que a circunda, a mercadoria reflete todas as 
contradições fundamentais do capitalismo.(NIKITIM, 1967, p. 33).   
 

   É exatamente diante dessas relações mercantis que o homem vem até nossos 

dias compondo sua história, perdendo seus valores humanos em troca de valores 

materiais, enaltecendo o “ter” em detrimento do “ser”. Ao distanciar-se de seus aspectos 

de criticidade, o indivíduo perde a noção de seu papel histórico de transformação da 

realidade e se deixa coisificar, perdendo a oportunidade de redescobrir-se e, assim, 

recriar seu contexto social. Temos o que Paulo Freire considera de “distorção na 

história”, em que a vocação humana do ser mais foi, ao longo do estabelecimento da 

sociabilidade dos homens, surrupiada pela violenta sede do opressor de acumular 

riquezas e poder. 

 

É que, para eles, pessoa humana são apenas eles. Os outros, estes são 
‘coisas’. Para eles, há um só direito – o seu direito de viverem em paz, 
ante o direito de sobreviverem, que talvez nem sequer reconheçam, 
mas somente admitam aos oprimidos. E isto ainda, porque, afinal, é 
preciso que os oprimidos existam, para que eles existam e sejam 
generosos. (FREIRE, 1987, p. 45). 
 

Freire, nesta citação, traça com eficácia o perfil da classe dominante capitalista, 

ao mostrar que ela está, indiscutivelmente, comprometida com a manutenção da 

realidade de desumanização vivenciada pela sociedade contemporânea. Ao longo de 

nossa retrospectiva histórica, fazendo breve “recapitulação” acerca de algumas formas 

de organização social vivenciadas pelo Ocidente, percebemos que, no decorrer dessas 

transformações, as formas de exploração foram se aperfeiçoando de acordo com o 

avanço tecnológico e a conseqüente expansão das forças produtivas. Assim sendo, é 

notório que o “ato desumanizador” foi viabilizado socialmente, no entanto, é 

imprescindível destacar que esse quadro depreciativo pode se reverter.  

                                                 
12 “...é o resultado da exploração da classe operária pelos capitalistas” (NIKITIM, 1967, p.69) 
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Em acordo com a lógica freireana, a referida reversão torna-se possível no 

momento em que o oprimido busca se afirmar como sujeito de decisão, questionando as 

injustiças impostas pelo opressor e, dessa forma, lutando radicalmente pela 

transformação concreta da sua realidade. Essa mudança deve basear-se na formulação 

histórica do “ato humanizador”, mostrando a dialeticidade e a incompletude das 

relações sociais. Uma vez consciente de que a situação opressora é circunstancial, o 

indivíduo pode lutar para transformá-la, podendo promover a emancipação humana.  

Em contrapartida, é relevante explicar que a busca pela conscientização e pela 

afirmação do homem como pessoa só faz sentido quando os explorados não se sentem 

interiormente exploradores, ou seja, não estão “contaminados” com a ideologia do 

dominador.  Isto coincide com a percepção de Marx (1927) acerca da transformação da 

classe em si em classe para si, no intuito de garantir a verdadeira revolução dos valores 

humanos, proporcionando a implementação de uma sociedade concretamente justa e 

humanizada. Tudo isso só é possível, porém, mediante a prática, a utilização direta de 

meios para a transformação, no exercício cotidiano da práxis revolucionária.   

O diálogo reflexivo é apontado por Freire como uma ferramenta poderosa a ser 

utilizada na efetivação do esclarecimento, ajudando no desvelamento do real. A 

dialogicidade, aliada à educação, pode vir a constituir-se como uma forma de trazer, de 

convencer o desfavorecido a lutar por melhores condições de vida, deixando-o ciente de 

que a transformação é possível.  Ao constatar que a desvalorização do homem não é 

uma “pré-destinação”, essa hipótese seria a negação da dialeticidade, pois a história é 

construída dia após dia e depende das atitudes humanas, podendo ser restabelecida a 

qualquer momento.         

A educação toma outros rumos, no entanto, configurando-se como categoria que 

poderia compor aliança com a reinvenção do homem. Os âmbitos educacionais formais 

apresentam-se, na fase atual do capitalismo, como um treinamento para o mercado de 

trabalho, trocando sua expressão de ampla formação por um caráter puramente 

informativo e tecnicista. A cultura é substituída pela “Era da Informação”, limitando-se 

ao instrumentalismo do ensino.   

Temos, nesse contexto, a educação como mais uma lucrativa mercadoria 

(expressão maior do capitalismo). Este é um fato evidenciado com o empresariamento 

do ensino, pois os empresários passam a perceber que podem vender cursos e mais 

cursos, fazendo crer que estes constituem um requisito básico para a garantia de 

emprego. Na verdade, atualmente, o desemprego é uma conseqüência da crise estrutural 
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do capital, que, entre outros aspectos, tem ocasionado a descentralização do trabalhador 

no ato laborativo, fazendo com que muitas categorias profissionais desapareçam. Além 

do mais, o modelo industrial vigente exige uma empresa “enxuta”, com o mínimo de 

custos, fato que inclui uma drástica redução na força de trabalho.  

Dentro desse preceito, mesmo atingindo elevado índice de qualificação, grande 

parte dos indivíduos continua enfrentando a escassa empregabilidade (KOBER, 2004). 

Instala-se o mal-estar social, e as necessárias mudanças devem atingir a estrutura do 

sistema capitalista, pois a classe trabalhadora caminha para o colapso globalizado 

(KURZ, 2004), sendo efetivamente excluída das inúmeras regalias da sociedade 

contemporânea. 

Essa lógica do capital impõe o fetichismo das mercadorias, fortificando a 

sociedade de consumo e fazendo crer que os produtos têm vida própria, sendo o motivo 

maior da existência. Estimula-se o supérfluo, tornando as relações humanas 

completamente descartáveis. Isso porque, diante de uma política neoliberal, elegeu-se o 

mercado como o regulador da sociedade.  

 
O opressor elabora a teoria de sua ação necessariamente sem o povo, 
pois é contra ele.(...) O povo, por sua vez, enquanto esmagado e 
oprimido, introjetando o opressor, não pode, sozinho, constituir a 
teoria de sua ação libertadora. Somente no encontro dele com a 
liderança revolucionária, na comunhão de ambos, na práxis de ambos, 
é que esta teoria se faz e se re-faz (FREIRE, 1987, p. 183). 
 

 É por isso que, em busca do esclarecimento e da conscientização política, o 

grupo de estudos do Sindicato dos Trabalhadores Gráficos no Estado do Ceará, nosso 

objeto de pesquisa, investe seus esforços em um processo de autoformação, 

compreendendo a educação como uma forte aliada para a práxis revolucionária. Parece-

nos que seu objetivo é suprir a carência deixada pela educação formal, uma vez que 

esta, como podemos observar até aqui, não tem estado comprometida com uma 

formação crítica para os trabalhadores.  

 Os cursos direcionados à qualificação profissional, por exemplo, como veremos 

na próxima seção, vinculam-se a um “ideal de formação para o trabalho”, restringindo-

se ao condicionamento às novas demandas do mercado. Cabe aos indivíduos cientes da 

necessidade de mudança, a organização, a fim de encontrarem saídas para a atual 

situação de crise estrutural vivenciada pelo mundo capitalista.  E é na observação desse 

contexto que pretendemos compreender como se dá o movimento de autoformação em 
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pauta. Será que contribui para a transformação da classe em si em classe para si, ou 

seja, soma-se ao desenvolvimento da consciência de classe do trabalhador? 



 50 

 

3 - REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA MUNDIAL E ACUMULAÇÃO 

FLEXÍVEL 

 

A completa submissão das intenções sociais 
E humanizadoras às políticas do capital 

Representa um esforço ideológico de convencimento 
E desmobilização de lutas reais 

Engendradas pelas contradições da sociedade atual. 
Essa submissão à lógica reprodutiva do capital 

É a resultante de projetos políticos 
Da propaganda e da ação social dos grupos aos quais  

Interessam essas posturas, 
Estabelecendo uma perspectiva hegemônica 

Tornada senso comum, 
Que inclui as idéias da inevitabilidade e irreversibilidade 

Da globalização capitalista. 
(ARRAIS, 2006, p. 28). 

   

A sociedade vivencia um momento de profunda crise estrutural no modo de 

regulação produtiva, econômica, política e social capitalista, em cujos grandes centros 

urbanos se destaca um verdadeiro “exército de desempregados”, refletindo, entre outros 

aspectos, no aumento assustador, como no caso do Brasil, da violência e da 

criminalidade. No campo, a situação não é diferente: é notório o aumento de pessoas 

desamparadas e excluídas do avanço das forças produtivas, sobrevivendo de políticas 

assistencialistas que favorecem a manutenção do clientelismo eleitoral. Todavia, 

paradoxalmente, emerge do campesinato um movimento organizado que se propõe ao 

confronto com a lógica brutal de concentração de renda.  

O momento pede profundas mudanças tanto no âmbito das idéias quanto na 

forma de conduzir os valores sociais e, principalmente, na forma de produzir a vida 

material dos indivíduos. Os aspectos educacionais devem ser revistos, proporcionando 

transformações, no intuito de formar indivíduos conscientes e capazes de lutar por 

condições mais justas de existência. No entanto, é mister ressaltar que a educação, 

desvinculada de mudanças estruturais em âmbitos político-econômicos e produtivos, 

não pode produzir resultados de grande alcance social porque, de acordo com Marx 

(1998), 

A produção das idéias, das representações e da consciência está, a 
princípio, direta e intimamente ligada à atividade material e ao 
comércio material dos homens; ela é a linguagem da vida real. As 
representações, o pensamento, o comércio intelectual dos homens 
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aparecem aqui ainda como emanação direta de seu comportamento 
material. (p. 18) 

 

Dessa forma, as mudanças na esfera educacional devem estar aliadas a 

transformações na forma de organização da vida material dos indivíduos. Nesse sentido, 

após passarmos por alguns aspectos que nos remetem às raízes ontológicas da divisão 

da sociedade em classes antagônicas, em nível de contextualização, adentraremos a fase 

capitalista contemporânea. Analisaremos também o toyotismo (Modo de Produção 

Japonês) e as novas formas de expansão do capital. Diante desse cenário, faremos uma 

breve recapitulação histórica da crise japonesa até a implementação da chamada 

acumulação flexível, como tentativa de superação das dificuldades enfrentadas, 

mantendo-se o núcleo das relações de produção capitalistas.  

Daremos, pois, relevância ao momento em que o Sistema Toyota de Produção e 

seu modelo de flexibilização produtiva emergem no Ocidente (anos 1970), a fim de 

apontar saídas para a crise do Modelo Fordista de Produção. O intuito é perceber como 

o movimento de reordenação produtiva reflete sobre as condições objetivas e subjetivas 

da classe trabalhadora, analisando como passam a se organizar aqueles que vivem do 

trabalho, após as mais recentes investidas do capital. Serão também discutidos os 

impactos da “revolução” das bases produtivas para a classe trabalhadora, uma vez que 

esta perde centralidade nas atividades laborais e passa por um complexo processo de 

individualização e precarização.  

  Tal fenômeno acarreta desemprego em massa, pois implementa o caráter 

essencial do capitalismo, que consiste em obter lucros acima de qualquer circunstância. 

Assim sendo, percebe-se que, até então, não há interesse em reverter a crítica situação 

dos trabalhadores. Estes, por sua vez, afetados por uma complexa crise estrutural, 

individualizam-se e enfraquecem diante do capital. Contribui Arrais (2006): 

 

Diante desse quadro, se torna necessário perceber que a atual forma da 
Globalização não é fruto de determinações sociais irreversíveis. É, isto 
sim, historicamente construído pela ação social dos seres humanos, 
significando com isso que ela não existia sob essa forma 
anteriormente e que pode desaparecer ou ser modificada. O modo de 
organização e reprodução social sob controle do capital, sob qualquer 
forma histórica que possa assumir é, inegavelmente, um processo 
concreto e objetivo, no sentido de que sua lógica , seu movimento 
‘natura’, sua ‘inércia’ estrutural, são determinantes fundamentais da 
realidade social. (p. 28)  
 



 52 

 Outro ponto em análise é a “Qualidade Total” e sua nefasta articulação de 

interesse puramente capitalista, pois se constitui como o esfacelamento do valor de uso 

das mercadorias, que se tornam visivelmente descartáveis. Tal fenômeno reflete, por 

conseguinte, na forma de ser da sociedade que, por meio de valores culturais da classe 

dominante, mergulha no fetichismo das mercadorias e entrega-se ao consumismo. 

 

3.1. Acumulação capitalista e reestruturação produtiva nas décadas de 1980 e 1990 

 

A década de 1980 presenciou,  

nos países de capitalismo avançado,  

profundas transformações no mundo do trabalho,  

nas suas formas de inserção na estrutura produtiva,  

nas formas de organização sindical e política.  

Foram tão intensas as modificações,  

que se pode mesmo afirmar que a classe-que-vive-do-trabalho  

sofreu a mais aguda crise deste século,  

que atingiu não só a sua materialidade,  

mas teve profundas repercussões na sua subjetividade e,  

no íntimo inter-relacionamento destes níveis,  

afetou a sua forma de ser.  

(ANTUNES, 1995:18). 

 

 Na análise do desenvolvimento histórico capitalista, percebe-se que este modo 

de produção e acumulação apresenta uma natureza contraditória e conflitante. Revela, 

pois, um caráter antagônico, que o leva a crises periódicas e abruptas, passando 

constantemente por movimentos de reordenação nas bases produtivas, objetivando 

adaptar a sociedade às novas demandas do capitalismo, e buscando favorecer a 

dominação do capital e a exploração do trabalho. 

 Trata-se de uma corrida desenfreada, em busca do avanço das forças produtivas, 

por meio da incorporação crescente de ciência e tecnologia, com o intuito de produzir 

mercadorias ao menor custo e, portanto, condensar o máximo de mais-valia. Tal 

processo desencadeia a troca do trabalho vivo por trabalho morto, ou seja, a substituição 

do trabalho humano em detrimento do trabalho mecânico. Sobre essas contradições, 

notifica Frigotto (1999): 
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O caráter contraditório (de crise portanto) do modo de produção 
capitalista explicita-se, historicamente e em formações sociais 
específicas, de formas e conteúdos diversos, porém, inexoravelmente, 
pela sua própria virtude de potenciar as forças produtivas e por sua 
impossibilidade de romper com as relações sociais de exclusão e 
socializar o resultado do trabalho humano para satisfazer as 
necessidades sociais coletivas.  (p.65). 

 

 Como se pode constatar, desde o surgimento do modo de produção capitalista, 

de acordo com Antunes (2003), o trabalho está estruturalmente a serviço da acumulação 

de capital. Nesse sentido, os trabalhadores estão submetidos a um processo histórico de 

exploração e dilapidação dos valores humanos, diante da constituição de uma 

sociabilidade que favorece valores alheios àqueles possuidores apenas da força de 

trabalho.  

 Por conseguinte, ao longo do movimento de consolidação desse sistema, foram 

introduzidos meios de alienação social como ferramenta para o consumismo exacerbado 

e para a manutenção de uma sociedade pouco comprometida com o bem-estar coletivo. 

As pessoas são estimuladas a consumir por consumir, supostamente concorrendo, assim, 

a uma melhor posição na sociedade, e contribuindo para a valorização do supérfluo. Em 

contrapartida, outras camadas sociais são entregues às dificuldades financeiras e a 

submissão a um sistema de exploração e exclusão. 

 Todavia, antes de adentrarmos a fase atual do capitalismo, faz-se necessário um 

rápido esclarecimento acerca do modelo produtivo que a antecede - O Modo de 

Regulação Social Fordista - para que possamos compreender melhor o processo de 

reestruturação capitalista vivenciado na contemporaneidade. É importante esclarecer 

que o Modelo Fordista de Produção nasceu também em resposta a mais uma crise 

capitalista. Esta fase surge das relações políticas em âmbitos nacionais e internacionais 

e das instituições fortes como Estado Social e solidez sindical, contexto apresentado na 

reconstrução após a Segunda Guerra Mundial.  

 O referido modo produtivo baseava-se na intervenção do Estado na economia e 

na sustentação, mediante fundo público, da acumulação capitalista. Foi um modelo 

aplicado inicialmente por Henry Ford, e efetivava-se na produção de grandes 

quantidades massificadas de produtos padronizados, visando à redução progressiva de 

custos e o aumento quantitativo do lucro, como também, através da mediação estatal, 

buscava a regulação dos mais diversos fatores sociais. Sobre o período fordista, afirma 

Frigotto: 
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Trata-se de um modelo sobre o qual sustentou-se o padrão de 
acumulação capitalista neste último meio século e que a literatura o 
denomina, mais comumente, de modelo keynesiano, Estado de Bem-
Estar Social ou Estado-previdência, modelo fordista. (1999, p.58). 

 

 Tal modelo de regulação social foi respaldado pelo investimento pesado em 

tecnologia e conhecimento científico, financiado pelo dinheiro da esfera pública, 

proveniente da associação do capital ao Estado, proporcionando um profundo processo 

de acumulação capitalista que revolucionou a base técnica do processo produtivo. 

Observando o contexto produtivo e social a partir da década de 1970, nos países centrais 

do capitalismo, já é possível identificar modificações crescentes no perfil tecnológico 

implementado a produção; percebe-se uma ruptura com os padrões de organização 

social do trabalho. 

 Nessa lógica de reordenação, as transformações tecnológicas foram tamanhas 

que desencadearam o que se convencionou denominar de uma “terceira revolução 

tecnológica”. Tem-se o esgotamento do modelo fordista de acumulação e regulação 

social, a partir de uma crise de superprodução, uma vez que o mercado consumidor 

mostrou-se incapaz de absorver tudo quanto havia sido produzido. Efetivou-se, pois, o 

movimento cíclico do capital que se reestrutura para atender as novas demandas da 

acumulação capitalista. 

 No entanto, a forma atual do capitalismo não se modificou em essência, mas 

reestrutura-se para adaptar-se ao seu caráter fenomênico e dialético. Inúmeras foram as 

crises do capitalismo atravessadas para adentrar o modelo de acumulação do capital, 

vivenciado em nossos dias. François Chesnais (1996) denomina tais crises de “A 

Mundialização do Capital”, uma reconfiguração do capitalismo mundial que modela a 

vida social não só em âmbitos econômicos, mas em todas suas dimensões. Essa fase 

ingressa com mais força no decorrer da década de 1980, nasce em resposta à superação 

do Sistema Fordista de produção, Modo de Regulação Social considerado um momento 

de glória, crescimento e superprodução, começando da reconstrução após a Segunda 

Guerra Mundial e terminando em meados dos anos 1974-1979. Diante dessa esfera de 

internacionalização capitalista, esclarece Chesnais: 
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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 íntere da esfera 
financeira. Seu veículo são os títulos (securities) e sua obsessão, a 
rentabilidade aliada à ‘liquidez’, da qual Keynes denunciara 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 anônimo 
(e que faz questão de permanecer anônimo) de um fundo de pensão 
com ativos financeiros de várias dezenas de bilhões de dólares, quem 
personifica o “novo capitalismo” de fins do século XX. (1996, p.p.14-
15). 

 

 Esses aspectos formam-se também como características do neoliberalismo, 

forma política adotada para a atual investida, colocando o mercado como sujeito 

regulador das leis sociais. Referido movimento na esfera política e financeira acaba, 

assim, por tornar a sociedade ainda mais instrumentalista, excludente e perversa, diante 

da qual poucos oportunizam uma ascensão social apoiada por um sistema educacional 

de qualidade, e muitos são jogados à própria sorte, vagando pelo colapso globalizado do 

desemprego estrutural e subemprego.  

 Configuram-se, assim, mudanças quantitativas e qualitativas na organização 

social do trabalho, repercutindo diretamente em novas demandas de qualificação 

humana. A educação passa também a responder a um processo produtivo informatizado, 

flexível e voltado a novos conhecimentos. Inevitavelmente, é exigido um novo perfil de 

trabalhador, sem, no entanto, desvencilhar-se das relações de dominação do capital. 

Sobre isso enfatiza Arrais (2006): 

 

Sugerir a adaptação da sociedade humana em todas as formas – e, ao 
mesmo tempo, em cada uma de suas constituições específicas 
conjunturais e históricas, à globalização sob comando do capital, 
aceitando seus aspectos desumanos -, é uma cômoda perspectiva de 
nossos tempos. (p. 31).  

 

 Essas mudanças na esfera produtiva passam a exigir aspectos que outrora não 

eram exigidos. Segundo Antunes (1995), as técnicas fordistas-tayloristas já não são as 

únicas e mesclam-se com outros processos fabris que aderem a uma flexibilização da 

ordem produtiva. Emergem, pois, novas formas de gerir e organizar o trabalho e a 

produção em série e em grande escala passa a ser substituída por novos padrões de 

produção que respondem melhor às novas exigências de um mercado “globalizado”. 

Sintetiza Harvey : 
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(...) a acumulação flexível (...) é marcada por um confronto direto com 
a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de 
trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de 
consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de inteiramente 
novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 
mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação 
comercial, tecnológica e organizacional. (1992, p. 140). 

 

 Nesta vertente, podem-se identificar mudanças não só no âmbito da organização 

do trabalho, mas na forma de gerir as relações trabalhistas, os direitos dos trabalhadores, 

“estes são desregulamentados, são flexibilizados, de modo a dotar o capital do 

instrumental necessário para adequar-se a sua nova fase”. (ANTUNES, 1995, p. 16). 

Tais transformações causam impactos na forma de ser dos trabalhadores, uma vez que 

estes precisam adaptar-se às novas exigências e, agora, são exigidos em sua 

subjetividade; intensifica-se a exploração, exige-se criatividade, polivalência, 

cooperação, bem como maior comprometimento e colaboração com a expansão 

produtiva. 

 Assim, dos trabalhadores empregados, visando a maiores índices de 

produtividade, é exigida cumplicidade, solução de problemas, rompe-se com a 

verticalização e hierarquização do fordismo, mas impõe-se o sobretrabalho13 e uma 

forma flexível de apropriação da mais-valia. Tem-se, então, uma prática diferenciada de 

cooptação do trabalhador, que passa a ser chamado nas empresas de “colaborador”, para 

que haja o interesse compartilhado, entre empregador e empregado, pelo sucesso da 

unidade produtiva. Este fato complexifica as relações de estranhamento no ambiente de 

trabalho, pois, fragilizados e distanciando-se do movimento coletivo de classe, ou seja, 

das lutas de classes, os trabalhadores começam a perder inúmeras conquistas 

trabalhistas alcançadas por embates históricos. Estaríamos, então, diante de um 

retrocesso?    

 Possivelmente, mas não por acaso, uma vez que a revolução das bases 

tecnológicas dos meios de produção, diante do caráter contraditório essencial do 

capitalismo, incide em um lamentável quadro de desemprego estrutural e subemprego, 

fragilizando o movimento de luta dos trabalhadores. Isso porque tais avanços não são 

utilizados em benefício da comunidade humana, mas, outrossim, em prol dos donos do 

capital e de sua lógica de segregação social. Exaltam-se, pois, as leis puras de mercado, 

                                                 
13 Antunes (2003) denomina de sobretrabalho as relações de intensificação do ato laborativo, ou seja, 
atribuição de mais responsabilidade e mais dedicação física e intelectual às atividades laborativas, sem o 
aumento salarial e sem distribuição de riquezas. 
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tendo este como regulador das relações sociais, aumentando os níveis de competição, de 

precarização da força de trabalho e o prolongamento das jornadas trabalhistas. Nessa 

perspectiva, considera Arrais (2006): 

 

As transformações produtivas, como um todo, determinando um novo 
quadro de desmobilização dos setores populares em suas várias 
formas de organização social levaram à instauração de um novo bloco 
histórico, articulando novos elementos e formatos na sociedade civil e 
redimensionando a forma da sociedade política anteriormente 
predominante. (p. 21). 

 

Contudo, é necessário destacar que esse processo de reorganização do capital 

não inclui em sua expansão econômica os países que não fazem parte do centro da 

economia capitalista mundial, como os países de industrialização intermediária e a 

periferia do capitalismo: países de Terceiro Mundo. Estes são reduzidos a uma posição 

de total submissão e dependência, tendo uma redefinição produtiva interna 

completamente subordinada aos interesses da cúpula dos países capitalistas avançados. 

Conforme elucidação de Antunes (2003), 

 

 as novas técnicas de gerenciamento da força de trabalho, somadas à 
liberação comercial e às novas formas de domínio tecno-científico, 
acentuaram o caráter centralizador, discriminador e destrutivo desse 
processo, que tem como núcleo central os países capitalistas 
avançados, particularmente a sua tríade composta pelos EUA e Nafta, 
a Alemanha à frente da União Européia e o Japão liderando os países 
asiáticos, com primeiro bloco exercendo papel de comando. (p.32). 

 

A lógica capitalista impõe, dessa forma, uma destrutiva realidade, pois se volta 

prioritariamente para a produção de mercadorias e acumulação do capital, deixando os 

propósitos humanos em ordem secundária.  O ser humano, cada vez mais, distancia-se 

de seu valor social e aproxima-se do mundo das mercadorias, “coisificando-se”, 

enaltecendo apenas valores econômicos. Afirma Marx: 

 

As pessoas, aqui, só existem, reciprocamente, na função de 
representantes de mercadorias e, portanto, de donos de mercadorias. 
(...) os papéis econômicos desempenhados pelas pessoas constituem 
apenas personificação das relações econômicas que elas representam, 
ao se confrontarem.(1890, p.95). 
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Evidencia-se, então, diante do movimento contemporâneo de reestruturação 

produtiva, a combinação entre processos produtivos, do fordismo, por exemplo, com 

processos flexíveis, como afirma Antunes (1995), com o intuito de propiciar mais 

mobilidade e poder de expansão para o capital. Tal fenômeno, no entanto, que traz 

sérios prejuízos para as classes subalternas, que vivem submetidas à ordem do capital. 

Nesse sentido, no intuito de aprofundarmos esse debate, discutiremos a seguir o modelo 

japonês de produção, com o objetivo de melhor compreender as novas investidas 

capitalistas. Apesar de não ser propósito deste texto expor detalhadamente o modelo 

citado, mergulharemos rapidamente no fenômeno, a fim de chegar aos impactos deste 

no Ocidente.  

 

3.2. O Japão e a corrida para a superação da crise 

 

As guerras foram feitas para o comércio, 
Não para a civilização: 

Os ingleses bombardearam inúmeras cidades da China 
Porque os chineses não queriam saber de seu ópio. 

Nada a ver com a civilização! 
E russos e japoneses se massacraram 

Para controlar o comércio da Coréia e da Mandchúria. 
A substância dos súditos é dilapidada, 

Retira-se deles toda personalidade. 
(GRAMSCI, 2004, p. 44) 

 
  Após a derrota na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), em 15 de agosto de 

1945, o Japão enfrentou grandes problemas tanto sociais quanto econômicos. Além de o 

confronto por si só já ter trazido perdas irreparáveis, os japoneses vivenciaram um pós-

guerra particularmente diferenciado. Isso porque foram incisivamente atacados pelos 

Estados Unidos, vivenciando a eclosão de bombas atômicas dentro de seu território. Tal 

fato causou destruição em massa, em números humanos e financeiros, e o crescimento 

econômico atingiu índice zero em desenvolvimento. 

 Mesmo assim, lentamente, como que juntando os destroços, os japoneses 

tentaram reerguer-se. E uma das principais metas era alcançar os Estados Unidos - caso 

contrário, a indústria desse país não sobreviveria.  A saída era produzir e voltar ao 

mercado. Assim foi procedido, e, quase no final de 1955, a economia do Japão entrou 
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em um período de notório crescimento, expandindo sensivelmente sua economia. 

Afirma Taiichi Ohno, o criador do “just in time” 14: 

 

Assim que o Japão entrou no período de alto crescimento e 
corajosamente duplicou sua renda, os empresários japoneses pareciam 
perder de vista os meios japoneses tradicionais. Eles perderam a visão 
de uma economia exclusiva das empresas japonesas, e também da 
própria sociedade. Esta ‘perda de vista’ deu-se devido à aceitação do 
sistema americano de produção em massa e a crescente tendência 
pública de considerar o consumo uma virtude (1997, p. 121). 
 
 

 Nesse período de alto crescimento, a produção beneficiava-se com a 

exacerbação do consumo, tudo quanto se produzia era vendido. Os produtos americanos 

inundaram o Japão, esportes competitivos de equipe foram “importados” e 

representavam a difusão da cultura ocidental naquele território. A indústria 

automobilística foi implementada com máquinas de produção em massa de grande 

desempenho, demonstrando inegável eficiência. A robótica e a automação 

entusiasmavam os detentores das forças produtivas. Contudo, os japoneses buscavam 

técnicas genuinamente criadas por eles e correspondentes aos seus padrões culturais. 

Ora, é indiscutível que o Japão não pretendia submeter-se aos padrões da cultura norte-

americana, sendo assim, construíam internamente um modo de produção próprio. 

 Seguindo esse preceito, em 1962, na da indústria automobilística da Toyota, foi 

adotado o Kanban15e junto a este instrumento operacional técnicas de aprimoramento 

produtivo foram surgindo no intuito de produzir com a eliminação total dos 

desperdícios. Tem-se o advento de uma maneira japonesa de gestão que começa a 

oferecer resultado. 

 No entanto, esse período de glorioso crescimento não durou muito tempo. A 

crise do petróleo16, no outono de 1973, ocasionou radicais mudanças para a economia 

                                                 
14 Termo utilizado para nomear um dos pilares do Sistema Toyota de Produção, significando “...que, em 
um processo de fluxo, as partes corretas necessárias as montagens à montagem alcançam a linha de 
montagem no momento em que são necessários e somente na quantidade necessária. Uma empresa que 
estabeleça esse fluxo integralmente pode chegar ao estoque zero” (OHNO, 1997, p. 26)  
15 Instrumento Operacional do Sistema Toyota de Produção, é uma espécie de etiqueta utilizada para o 
manuseio e a garantia da total eliminação de desperdício na produção. A utilização dessa ferramenta 
possibilita ao operador saber exatamente o que é necessário produzir, sem que haja excessos na produção 
e consequente prejuízo.  
16 Surgiu do boicote à venda de petróleo da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), 
principalmente aos seus integrantes árabes. Tal restrição foi ocasionada por divergências entre a liga 
árabe e países que integravam o eixo de influência norte americana, resultando na proposital queda 
abrupta da produção petrolífera do Oriente Médio e, conseqüentemente, no aumento exacerbado do preço 
do barril de óleo cru no mercado internacional.     
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japonesa. Não somente essa nação foi afetada, mas inúmeras foram as empresas e 

sociedades de âmbitos mundiais que sofreram o impacto da crise petrolífera, uma vez 

que o petróleo incidia diretamente nas transações comerciais de importação e 

exportação, sobretudo o Japão que pouco possui de matéria-prima. Por conseguinte, a 

economia japonesa, como tantas outras, enfrentou baixíssimos níveis de crescimento.

 Todavia, 

 

(...) na Toyota Motor Company, embora os lucros tenham diminuído 
ganhos maiores do que os de outras empresas foram mantidos em 
1975, 1976 e 1977. A diferença cada vez maior entre ela e outras 
companhias fez com que as pessoas perguntassem sobre o que estaria 
acontecendo na Toyota.” (OHNO, 1997, p.23). 

 

 É exatamente na crise do petróleo que o Sistema Toyota de Produção começa a 

mostrar a diferença, constituída por técnicas de essência puramente japonesa. Pois na 

Toyota já se trabalhava com instrumentos de enxugar custos e eliminar desperdícios de 

forma radical, sendo, assim, mais resistente aos momentos de baixo crescimento 

financeiro. Referido modelo produtivo originou-se logo após a Segunda Guerra 

Mundial, mas só se tornou centro de atenção na primeira crise petrolífera. Isso porque a 

emergência econômica gerou a necessidade de adotar esse modo genuinamente japonês 

de produzir em pequenas quantidades de muitas variedades, a baixos custos. Desta feita, 

o Japão, gradativamente, afasta-se do modo de produção americano, implementando 

seus próprios instrumentos. 

 

3.2.1. O modo de produção Japonês (Toyotismo) 

 

A racionalização do processo produtivo, 
Dotada de forte disciplinamento da força de trabalho 

E impulsionada pela necessidade de implantar 
Formas de capital e de trabalho intensivo, 

Caracterizou a via toyotista de desenvolvimento  
Do capitalismo monopolista no Japão e seu processo 

De liofilização organizacional e do trabalho. 
(ANTUNES, 2003, p. 55) 

 

 É relevante destacar que, antes da crise do petróleo, os japoneses não haviam 

parado para observar o “novo modo de produção” que surgia e se desenvolvia no 

interior da Toyota. Essa forma de produzir, nascida da necessidade de sobreviver ao 

momento crítico vivenciado pelo pós-guerra (1945), tinha como objetivo central a total 
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eliminação de desperdícios e, assim, pretendia chegar ao estoque mínimo, facilitando a 

convivência com o crescimento econômico lento. Para tanto, modificou a forma de gerir 

o processo produtivo, adotando como elementos centrais o just-in-time (o melhor 

aproveitamento possível do tempo de produção) e a autonomação, ou seja, a automação 

com um toque humano. Pode-se dizer que é uma transferência de inteligência às 

máquinas, que, além de um alto desempenho, são capazes de identificar problemas. 

 Tal medida tecnológica diminui sensivelmente o número de produtos com 

defeito, contribuindo para a erradicação dos desperdícios. Acrescentam-se às máquinas 

dispositivos ativados ao se depararem com qualquer situação que possa ocasionar danos 

à produção. Isto eliminava passo a passo cada excesso de produção, bem como muitos 

dos trabalhadores que, diante dessa nova forma de expansão das forças produtivas, 

perdem em grande parte a funcionalidade nas atividades laborais: “Como resultado, um 

trabalhador pode atender diversas máquinas, tornando possível reduzir o número de 

operadores e aumentar a eficiência da produção”.(OHNO, 1997, p. 28). 

 Sob essa perspectiva produtiva, referenciada em uma empresa “enxuta” e 

apoiada em avançados meios tecnológicos, o modo americano de produção em massa 

vai sendo gradativamente substituído no Japão, uma vez que o mercado não mais estava 

respondendo à compra de tudo quanto era produzido. O trabalho e o trabalhador 

assumem um caráter flexível, superando a rigidez da fabricação em larga escala, sem, 

no entanto, desvencilhar-se da intensificação do ato laborativo, tendo em vista o 

aumento da responsabilidade e do teor das atividades do operário que precisava produzir 

mais, operando um número maior de máquinas no menor espaço de tempo possível. 

Contribui Antunes (2003): 

 

[...] tem sido possível constatar exemplos crescentes de intensificação 
do trabalho onde o sistema just in time é implantado. [...] a ‘nova 
ortodoxia’, baseada na idéia de que as mudanças técnicas estão 
forçando os empregadores ao estabelecimento de um relacionamento 
mais cooperativo com o trabalho, está sendo revista pelas novas 
pesquisas que mostram tendências diferenciadas (p.49). 
 
 

 Em meados dos anos 70, seguindo a necessidade de superar o contexto crítico do 

padrão de acumulação taylorista/fordista, expresso como uma crise estrutural do capital 

– que se estende até os dias atuais -, a era da acumulação flexível implementada pelo 

chamado toyotismo chega também ao Ocidente, conquistando os países centrais do 

capitalismo. O capital, para se recuperar dos “ganhos sociais” proporcionados pelo 
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keynesianismo, repondo seu projeto de dominação hegemônica, inaugura um complexo 

processo de reestruturação produtiva. Nesse preceito, como já vimos, abandona-se o 

Estado de Bem-Estar Social e instala-se o Estado mínimo, elegendo o mercado como 

regulador social, respondendo a uma política neoliberal. 

 Isso porque o declínio da produção em larga escala atingiu âmbitos mundiais, 

necessitando de um aprimoramento das forças produtivas. O mercado passa a exigir, por 

conseguinte, maior variação de produtos, sendo necessário produzir menores 

quantidades de grandes variedades, processo que já era implementado na Toyota desde 

1945. A industrialização teve que se adaptar às novas demandas do mercado 

consumidor, que se tornava mais exigente e competitivo. 

 No entanto, é imperativo realçar que, mesmo com as inúmeras transformações 

sofridas pela forma flexível de acumulação do capital, a produção não perdeu seu 

caráter essencial capitalista. Pelo contrário, as mudanças são o reflexo da necessidade 

incontida do capital de expandir-se. Sendo assim, exige-se cada vez mais da classe 

trabalhadora, que passa proporcionalmente a valer menos para a classe dominante. 

Temos o advento do “discurso de exigência” de um trabalhador, mais qualificado, mais 

participativo, multifuncional e dotado de maiores responsabilidades, pronto a servir à 

nova empreitada do capital. Mas, com a divisão dos mercados, a divisão global do 

trabalho, o capital volátil, o fechamento de unidades, a reorganização financeira e 

tecnológica, a força de trabalho termina por enfrentar o desemprego e a falta de amparo 

social.  

 Cabe esclarecer que essa qualificação profissional sugerida pela acumulação 

flexível não visa à formação cultural e crítica do trabalhador. Nada mais é que uma 

forma de manipulação capitalista, em essência, propiciando um campo fértil para a 

proliferação do trabalho alienado: 

 

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 capital (ANTUNES, 2003, p.52). 
 

 Cumpre lembrar que o grande impacto do sistema industrial japonês no mundo 

ocidental se deu por sua forma flexível de acumulação, seu desenho organizacional e 

seu avanço tecnológico, além do fato de apontar uma saída para a crise do 

taylorismo/fordismo. Cada realidade nacional, naturalmente, fez as devidas adaptações 

às suas particularidades. Essa reorganização do trabalho, refletindo a intensificação das 
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condições de exploração da classe trabalhadora, tornou-se atraente por anunciar uma 

possibilidade de expandir o crescimento financeiro.  

Tal proposta, a orientar-se por uma lógica puramente mercantil, demandava que 

as empresas passassem a dispor de um menor contingente de força de trabalho e que, 

apesar disso, tivessem maiores índices de produtividade; em contraposição ao apogeu 

do Modo Fordista de Produção e Regulação Social, em que a relevância empresarial era 

proporcional à quantidade de operários trabalhando. 

 As empresas toyotizadas possuem uma estrutura horizontalizada diferente da 

verticalização fordista, o que permite ao mesmo trabalhador executar mais de uma 

função no chão de fábrica. Contudo, a maior parte da produção não é realizada no 

interior da fábrica principal, ao transferir a terceiros grande parte do que é produzido, 

acarretando a terceirização e, com ela, a precarização das relações de trabalho. Isso 

porque grande parte dos trabalhadores perde o vínculo empregatício e passam a ser 

subcontratados por empresas menores que prestam serviços, muitas vezes apenas 

temporários.   

 As empresas terceirizadas, por sua vez, também seguem os processos 

implementados pelo toyotismo, difundindo ainda mais suas técnicas. Referida 

transferência, como já discutimos, ocasiona a terceirização de serviços e, com ela, a 

dissolução dos vínculos empregatícios, causando a precarização do trabalho. Temos os 

exemplos da nova era produtiva, que origina uma nova fase capitalista denominada por 

François Chesnais (1996) de “a mundialização do capital”, caracterizada pelo controle 

de qualidade total, gerência participativa, sindicalismo de empresa, e subcontratação. 

 A ocidentalização do toyotismo estabelece um misto entre os elementos 

presentes no Japão e as práticas exercidas nos países receptores, decorrendo desse 

processo modelos diferenciados e particularizados. Para adaptar-se à divisão mundial do 

trabalho, cada país reestrutura-se internamente, a fim de lidar com as novas demandas. 

Essa assimilação vem realizando-se tanto em empresas de países centrais quanto nos de 

industrialização intermediária, associando-se ao neoliberalismo. 

 

A vigência do neoliberalismo ou de políticas sob sua influência, 
propiciou condições em grande medida favoráveis à adaptação 
diferenciada de elementos do toyotismo no Ocidente. Sendo o 
processo de reestruturação produtiva do capital a base material do 
projeto ideopolítico neoliberal (ANTUNES, 2003, p.58).  
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 Do que se pôde depreender até aqui, percebe-se que não há uma tendência única 

e absoluta nas novas demandas do mundo do trabalho. Como acentua Antunes (1995), 

houve um movimento contraditório e diferente que se instalou em cada nação 

capitalista, mas que, indiscutivelmente, de forma geral, fragmentou e fragilizou a 

classe-que-vive-do-trabalho:  

 

Pode-se se constatar, portanto, de um lado, um efetivo processo de 
intelectualização do trabalho manual. De outro, e de sentido 
radicalmente inverso, uma desqualificação e mesmo subproletarização 
intensificadas, presentes no trabalho precário, informal, temporário, 
parcial, subcontratado etc. (ANTUNES, 1995, p. 54). 
 

Pode-se então dizer, que a tendência à intelectualização do trabalho manual, 

como afirma Antunes (1995), corresponde às exigências vindas da automação e, por sua 

vez, a citada (des)qualificação é contemplada pela lógica depreciativa da economia de 

mercado. Nesse sentido, é mais uma vez importante nos perguntarmos sobre os 

possíveis caminhos para a classe trabalhadora e para a sociedade de uma forma geral, 

pois se vê em curso a destituição de valores, a desarticulação dos movimentos 

trabalhistas, a individualização do proletariado e a perda de identidade de classe.  

Prosseguiremos, pois, com nossas investidas teóricas, no intuito de nos aproximarmos 

cada vez mais das características do fenômeno em pauta.    

 

 

  
3.3. O esfacelamento do valor de uso das mercadorias 

 

(...) em seu sentido e tendências mais gerais, 
o modo de produção capitalista converte-se em 
inimigo  da durabilidade dos produtos; ele deve 

inclusive desencorajar e mesmo inviabilizar  
as práticas produtivas orientadas para a durabilidade, 

o que leva a subverter deliberadamente sua qualidade. 
( ANTUNES, 2003, p. 51) 

 

 Desde o fim dos anos 1970, seguindo o ideário neoliberal, o mundo capitalista 

ocidental começou a implementar e adaptar as técnicas toyotistas em suas empresas. 

Pois, como já pudemos observar, se tratava de uma avançada prática de reestruturação 

produtiva, em resposta à superação do modo de produção em massa americano. Outro 

ponto relevante foi o notório desenvolvimento econômico japonês baseado no Sistema 
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Toyota de Produção, mesmo depois de enfrentar sérios problemas sociais e financeiros 

com o pós-guerra. 

 Como conseqüência da crise fordista, muitas foram as empresas norte 

americanas que se depararam com o desequilíbrio econômico, a exemplo do que 

aconteceu com uma de suas principais indústrias automobilísticas, a General Motors17. 

Nessa conjuntura, as empresas japonesas invadiram o mercado dos Estados Unidos e, 

naquele momento, foi este país que precisou abrir espaço à utilização das técnicas 

orientais em suas indústrias. É produtivo ressaltar que as dificuldades nos âmbitos 

produtivos não foram “privilégio” dos empresários americanos, pois todo o Ocidente foi 

atingido. 

 Essa abertura ao toyotismo implicou em radicais mudanças no modo de produzir 

do Ocidente, precisando da aderência à acumulação flexível japonesa. Foram, por 

exemplo, introduzidos os Círculos de Qualidade, a partir dos quais, seguindo os 

interesses do capital, os trabalhadores passaram a ser estimulados à formação de grupos 

para discussão e avaliação do desempenho de suas atividades, no intuito de aprimorá-

las, a partir da chamada gestão participativa. Essa foi uma forma não utilizada no 

fordismo de apropriar-se da subjetividade dos indivíduos em serviço, intensificando o 

trabalho, expandindo as forças produtivas e criando obstáculos para a fomentação da 

consciência de classe. Isso porque significativa parte dos trabalhadores acaba por 

convencer-se de que está sendo mais valorizada, agora que “participa das decisões” e, 

sobretudo, começa a sentir-se cúmplice do processo e, supostamente, menos explorada.   

 Outras transformações ocorreram no âmbito da produção: foi implementado o 

trabalho em equipe somado à prática multifuncional; articularam-se os princípios do just 

in time e do sistema kanban, no intuito de alcançar taxas mínimas de estoque; utilizou-

se tecnologia de ponta com a automatização da maquinaria; e expandiu-se a 

terceirização dos serviços, precarizando a força de trabalho. Inaugurou-se, então, um 

receituário diferenciado, aperfeiçoando a extração da mais-valia. 

 Dentre os inúmeros reajustes citados, um elemento merece ser francamente 

esclarecido, a manutenção da “qualidade total” nos processos produtivos. Considerado 

por Antunes (2003) como o “aperfeiçoamento do supérfluo”, tal aspecto tem, na prática, 

pouco a ver com a semântica proposta pela expressão. Nessa perspectiva, um dos 

                                                 
17 Em meados dos anos 70, a General Motors enfrentou sérios problemas financeiros, ocasionados pela 
crise da superprodução fordista/taylorista, principalmente em sua fábrica em Detroit, precisando investir 
altos custos em tecnologia e na implementação do toyotismo. 
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objetivos é reduzir o tempo de vida útil das mercadorias, para garantir a rotatividade do 

consumo. O consumidor depara-se com um mercado onde é cultuado o caráter 

descartável dos produtos. 

 A produção da empresa moderna e enxuta é voltada ao esfacelamento do valor 

de uso das mercadorias, para garantir e expandir seu valor de troca. E, além de tudo, é 

claro, diminuir os custos, investindo menos na qualidade do material utilizado. Instala-

se a lógica destrutiva do capital, implementando a expansão de seus lucros. Conclui 

Antunes: 

 

Por isso, em seu sentido e tendências mais gerais, o modo de produção 
capitalista converte-se em inimigo da durabilidade dos produtos; ele 
deve inclusive desencorajar e mesmo inviabilizar as práticas 
produtivas orientadas para durabilidade [...] (2003, p 51).  
 
                                                                                                                                                                                              

 Temos a corrida em busca da boa aparência, pois, na verdade, essa articulação 

não pode ser assim tão explícita. Os produtos devem aparentar qualidade, e, as 

empresas, “garantir” a durabilidade. Isso tudo estimula imensamente a competitividade 

e o poder de persuasão dos empresários, apoiados na completa liberdade de mercado. 

Essa tendência depreciativa do tempo de uso das mercadorias estimula também o 

processo de inovação dos produtos. Para driblar a concorrência, é necessário apresentar 

“novidades” aos consumidores, modelos mais e mais avançados. Mesmo mudando 

apenas detalhes, os objetos de consumo devem mostrar-se mais atraentes e 

tecnologicamente mais avançados. 

 Toda essa perda do valor de uso dos produtos acaba por agravar o crítico quadro 

de desumanização da sociedade. Os indivíduos, levados pelo consumismo exacerbado, 

“coisificam-se” e, ludibriados pelo caráter fetichista das mercadorias, destituem seus 

valores humanos em troca de expressões puramente mercantis. Desta feita, tudo se 

transforma em mercadoria e esta passa a valer mais que os próprios homens. Nesse 

sentido, alertou Karl Marx: 

As pessoas, aqui, só existem, reciprocamente, na função de 
representantes de mercadorias e, portanto, de donos de mercadorias. 
[...] os papéis econômicos desempenhados pelas pessoas constituem 
apenas personificação das relações econômicas que elas representam, 
ao se confrontarem (1890, p.95). 
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Evidencia-se, pois, mais uma estratégia do mercado que busca freneticamente o 

restabelecimento dos lucros e, com ele, a troca de valores humanos por valores 

puramente comerciais, fato que muito compromete a ação dos trabalhadores, uma vez 

que estes, diante das atuais relações de trabalho, são atingidos tanto em dimensão 

objetiva quanto subjetiva. Em outras palavras, a classe trabalhadora vivencia um 

momento crítico e singular: perde centralidade no ato de produzir e é submetida a um 

movimento que combina repressão e cooptação, havendo um aprimoramento das 

estratégias de extração de mais-valia. Os sindicatos são, assim, fortemente atacados e as 

lutas de classe entram em franco declínio. 

Essas práticas subordinam ainda mais os trabalhadores ao universo capitalista, 

pois a articulação entre descentralização produtiva e avanço tecnológico, como 

aprofundaremos no tópico seguinte, ocasiona drásticas mudanças para a organização 

dos trabalhadores na qualidade de classe, anunciando, segundo Antunes (1995), uma 

ressignificação do papel da classe trabalhadora, aspecto que se contrapõe ao modelo 

combativo dos anos 1960/1970. Há, por conseguinte, nessas novas formas de organizar 

e gerir a produção, uma evidente tendência a combater a autonomia e a coesão dos 

trabalhadores. Contudo, no discurso da acumulação flexível, argumenta-se, 

contraditoriamente, sobre a eficácia da gestão participativa e da horizontalização dos 

processos de trabalho.  

Por esse prisma, a fragmentação e a individualização dos trabalhadores, somadas 

à automação e ao modelo de empresa enxuta da contemporaneidade, constituem solo 

fértil para a intensificação do trabalho e das relações de exploração. Tais fatos 

dificultam ainda mais a ação dos sindicatos, uma vez que fomentam um controle maior 

do capital sobre a força de trabalho, desfavorecendo, conseqüentemente, as vitórias 

trabalhistas. 
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3.4 - A redução da participação direta do trabalhador na produção em detrimento 

da automação 

Mesmo o dilúvio  
Não durou eternamente.  
Veio o momento em que  

As águas negras baixaram.  
Sim, mas quão poucos  

Sobreviveram! 

(Bertold Brecht) 

 

Sabe-se que a forma clássica das relações capitalistas tem apresentado um 

caráter cíclico para atender à expansão das forças produtivas, sendo marcada por 

momentos de rupturas e continuidades, a partir dos quais o velho e o novo confrontam-

se diante de um movimento contraditório e dialético. As crises cíclicas têm rompido 

com formas ultrapassadas da acumulação de riqueza, mas não perdem o vínculo com os 

princípios essenciais de exploração do homem pelo homem. No entanto, nessa virada de 

século o que temos não é mais um ponto de desequilíbrio corriqueiro, nunca se 

presenciaram tantos esgotamentos e decadências. As mudanças assumem um perfil de 

descontrole nos mais diversos âmbitos sociais. Denuncia Kurz (2004): 

 

Vivemos hoje uma situação muito estranha. Nunca na história da 
modernização – nos últimos duzentos, trezentos anos – deu-se a 
situação de uma crise social mundial que erigisse um tal potencial de 
devastação ecológica e alcançasse tanta destruição e abandono cultural 
até a tendência em direção a uma nova barbárie (p.11). 

 

 A classe trabalhadora sofre atualmente o cruel impacto dessa mais nova e 

devastadora fase do capital. O fato é que, de acordo com Antunes (1995) e Harvey 

(1992), não se trata mais de um movimento essencialmente cíclico, pois as estruturas 

sociais estão profundamente abaladas.  O cenário contemporâneo de expansão do 

capitalismo é acometido por problemas como o desemprego estrutural em massa, e não 

mais uma falta de emprego ocasional, de recuperação da conjuntura. O número de 

desempregados só tem aumentado em uma perspectiva puramente capitalista, começa a 

tornar-se irreversível. 

 Cabe destacar que Marx (1890) considerava o desemprego como um “exército 

industrial de reserva”, isso porque, no momento histórico vivenciado pelo referido 
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autor, os trabalhadores sem emprego ficavam à espera de uma reabsorção do mercado 

quando este retomasse o processo de valorização do capital. Todavia, esse movimento 

parece ter sido substituído por um modo de produção que, implementando altos índices 

de tecnologia, sobrevive com um número mínimo de empregados. Percebe-se, pois, que, 

de ciclo para ciclo, com o desenvolvimento tecnológico, o desemprego foi-se tornando 

“natural” e crescente diante das relações capitalistas. O homem (o trabalho vivo) perde 

paulatinamente a centralidade nos processos de trabalho, as máquinas “inteligentes” 

passam a ser o centro do ato laborativo. 

 A racionalização organizacional do sistema empresarial contemporâneo, imposta 

pela reestruturação produtiva mundial, elimina preponderantemente a força de trabalho, 

incidindo no aumento da produtividade de tal forma que ultrapassa, segundo Kurz 

(2004), a capacidade de absorção de trabalho vivo pelo capital em sua valorização. Ao 

contrário do que acontecia nas crises anteriores, em que, com a retomada do 

crescimento econômico o trabalhador sem emprego, em um número considerável, 

acabava por ser absorvido pelo mercado em tempos de recuperação de produtividade.  

 Essa outra fase capitalista, inaugurada ao final da década de 1970 consolidou o 

processo de dissolução das fronteiras nacionais e projetou para âmbitos internacionais 

as novas investidas do capital, sendo, portanto, considerada a era da “globalização” dos 

mercados e da ascensão do capital financeiro, mas convencionalmente intitulada de “a 

mundialização do capital”. Esse avanço das forças produtivas, como já discutimos, 

aconteceu vinculado ao desenvolvimento da informática e à utilização de novas fontes 

de energia, acoplando-se a uma geração de máquinas que incorporam a micro-eletrônica 

e a robótica, fatores básicos para um funcionamento versátil e flexível. Acrescenta 

Chesnais: 

 

[...] o capitalismo parece ter triunfado e parece dominar todo o 
planeta, mas os dirigentes políticos, industriais e financeiros dos 
países do G7 cuidam de se apresentarem como portadores de uma 
missão histórica de progresso social (1996, p.14). 

 

   Esse “progresso social” parece estar longe de ser atingido e certamente não 

contitui elemento integrante do receituário neoliberal. A degradação social espalha-se 

pelo centro do capitalismo, não sendo mais característica específica da periferia do 

capital. Não se trata apenas da desregulamentação da previdência social e do 
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conseqüente desamparo da classe trabalhadora, não se restringe ao desemprego 

estrutural e a informalidade dos serviços - aumenta em profundidade a desigualdade 

social, trocando-se o “exército industrial de reserva” por uma massificação de grupos 

completamente excluídos do processo produtivo. 

 Tais agrupamentos sociais vivem abaixo da linha de miséria, evidenciando um 

paradoxo inevitável: o desenvolvimento tecnológico não tem se refletido em bem-estar 

social, pelo contrário, ao longo da história, quando utilizado sob a lógica do capital, tem 

sido marco para o aprimoramento da exclusão social. Isto se configura de tal forma 

patente que o capitalismo, ao atingir a expressão máxima das suas forças produtivas, 

conseguindo prover alimentos em abundância, acaba por disseminar a fome em amplo 

contexto. Os desprovidos de riquezas materiais pagam altos custos pelo conforto da 

sociedade contemporânea. 

 A era da acumulação flexível massacra também os poucos que estão 

empregados, transferindo-lhes os riscos e as responsabilidades da produção, reduzindo 

drasticamente, em contrapartida, os direitos trabalhistas. Os indivíduos flexibilizados 

acabam por afastar-se da articulação dos movimentos sindicais que poderiam alimentar 

as lutas de classe e constituírem forma de resistência ao capitalismo. Dessa maneira, 

aqueles que vivem do trabalho assumem posturas isoladas, enfraquecendo diante da 

hegemonia capitalista. Conclui Kurz (2004): 

Mas empregados manhosos e sem coesão social, que só sabem lograr 
seus superiores, os clientes e seus demais colegas, tornam-se também 
contraproducentes para a empresa. Com a total flexibilização o 
capitalismo não soluciona sua crise, antes a conduz ao absurdo e 
demonstra que só é capaz de suscitar forças auto destrutivas (p. 211). 

 

 Caso o capital financeiro não freie sua articulação excludente, o mundo 

gradativamente atingirá o colapso social, a exemplo da última crise enfrentada pela 

Argentina, onde parte da população teve que passar por sérias privações para satisfazer 

as imposições dos credores. Tal precedente é a conseqüência concreta do suposto 

apogeu capitalista, que beneficia de forma incontida um grupo cada vez mais restrito de 

indivíduos. A sociedade caminha, assim, para os extremos do individualismo, 

disputando de forma praticamente selvagem as poucas “oportunidades” e escassas 

“conquistas” do dia-a-dia. O consumismo e a necessidade de assumir valores puramente 

materiais tornam o homem visivelmente afastado de seu papel político e histórico de 

transformador da realidade social. 



 71 

 A “nova” configuração do capitalismo, que tem como eixo central o 

fortalecimento da liberdade de mercado, conduz a uma espécie de retrocesso social. 

Desenvolve-se uma legislação trabalhista decadente e flexibilizadora dos direitos 

sociais, privatiza-se praticamente tudo que o era de controle estatal e o sindicalismo 

assume uma posição de “inimigo central do neoliberalismo” (ANTUNES, 2003). O 

intuito é intensificar a relação de poder entre o Estado neoliberal e a classe trabalhadora, 

que passa a migrar para o desemprego estrutural.  

 Tem-se, assim, a constituição de novos agrupamentos sociais, o grupo dos 

excluídos, dos completamente desprovidos de meios para a sobrevivência. Estes ou 

articulam-se para a luta como o Movimento dos Sem Terra e dos Sem Teto no Brasil ou 

vagam pelas ruas catando lixo, mendigando água e comida, acabando por encaminhar-

se à violência urbana. Contudo, é relevante apontar, que alguns trabalhadores buscam 

formas alternativas de resistência, procurando um movimento de reorganização e 

mesmo de retomada das lutas de classes, o que Antunes (2005) considera como “formas 

contemporâneas de confrontação entre o capital social total e a totalidade do trabalho” 

(p. 37). A esse respeito, ainda complementa o autor: 

Podemos exemplificar isso com a explosão social dos negros em Los 
Angeles em 1992, a rebelião de Chiapas no México, a emergência do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) no Brasil. Ou com 
as inúmeras greves ampliadas dos trabalhadores, como as dos 
empregados das empresas públicas na França, em 
novembro/dezembro de 1995, a longa greve dos trabalhadores 
portuários em Liverpoool, que durou quase três anos, de 1995 a 1998, 
ou a greve de cerca de 2 milhões de metalúrgicos na Coréia do Sul, 
em 1997, contra a precarização e a flexibilização do Trabalho [...]. 
(2005, p.38). 

 

 É importante, por isso, destacar que seria ingênuo ou mesmo superficial 

considerar que mesmo diante de fortes ataques e de um complexo quadro de 

fragmentação, a classe trabalhadora não manifestasse formas de resistência ao sistema 

opressor. Estaríamos, assim, presos ao caráter puramente fenomenológico das 

transformações em curso no mundo do trabalho, prendendo-se apenas às aparências dos 

fenômenos, sem ir-lhes além, no intuito de contemplar as várias formas de suas 

dimensões e conseqüências.  

Nesse sentido, cabe ainda destacar que, diante da expulsão dos trabalhadores do 

mercado formal, muitos destes se associam em grupos de desempregados e fazem 

piquetes na Argentina, por exemplo, tornando-se atores expressivos para as últimas 
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transformações sociais, que têm quebrado paradigmas do neoliberalismo naquele país; 

como também os movimentos indígenas que dão suporte aos governos anti-imperialistas 

da Bolívia, do Equador e da Venezuela (entre outros), com participação efetiva das 

camadas populares anteriormente excluídas do processo político conservador, exigem 

reforma agrária, nacionalização de seus recursos naturais, reestatização de empresas 

privatizadas etc. Entre outras manifestações em curso, podemos claramente perceber 

algumas formas de resistência daqueles-que-vivem-do-trabalho diante das recentes 

investidas do capital.  

É nessa perspectiva de análise que observamos o grupo de formação política do 

Sindicato dos Gráficos no Ceará, que também parece buscar alternativas de resistência 

ao modelo social vigente, pois, a partir de suas discussões teóricas passam a 

fundamentar suas ações, participando conscientemente de greves e manifestações em 

sua categoria, como também aderem a lutas de outras categorias trabalhistas que lhes 

pedem apoio, como é o caso do Sindicato das Confecções do Ceará, entre outros.  

Tais trabalhadores, por conseguinte, não se restringem ao plano teórico, não se 

fecham em discussões meramente burocráticas. Como pudemos presenciar, nossos 

sujeitos de investigação (em maioria) participam ativamente de embates sociais, ou seja, 

de fatos e acontecimentos políticos concretos, como, mais recentemente: greve dos 

trabalhadores do Jornal Tribuna do Ceará, que ocorreu em 2001, em Fortaleza; greve da 

GRAFISA – Gráfica Industrial S.A. (2006); implantação do CONLUTAS – 

Coordenação Nacional de Lutas, Central Sindical, que nasceu após a cooptação da 

Central Única dos Trabalhadores – CUT, pelo governo petista, em maio de 2006, no 

Congresso de Formação de Trabalhadores CONAT, dentre outros. 

 Parecemos estar diante de um movimento que se aproxima do que Gramsci 

(1997) considera como síntese entre teoria e prática, fato que tal autor atribui como 

relevante para a construção de uma consciência revolucionária. Ou, nas próprias 

palavras de Marx (1998), os trabalhadores em estudo participam das lutas de classes, na 

busca do equilíbrio das leis salariais, funcionando como ambiente de formação da 

consciência de classe.  
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4 - IMPLICAÇÕES POLÍTICAS E SOCIAIS DA NOVA SOCIABILIDADE 

CAPITALISTA 

 

Cada coisa sobre a qual o homem concentra seu olhar, 

A sua atenção, a sua ação ou a sua avaliação, 

Emerge de um determinado todo que o circunda, 

Todo que o homem percebe como um pano de fundo 

Indeterminado, ou como uma conexão imaginária, 

Obscuramente intuída.  

Como o homem percebe os objetos isolados? 

Eles os percebe sempre no horizonte 

De um determinado todo, na maioria das vezes 

Não expresso e não percebido explicitamente. 

(KOSIK, 2002, p. 31). 

 

Neste capítulo ampliaremos a discussão sobre a atual expressão fenomênica do 

modo capitalista de produção, aprofundando aspectos do programa neoliberal. O 

objetivo é caracterizar esse fenômeno político que aprofunda as desigualdades sociais e 

acarreta sérios impactos no ser da classe trabalhadora, destituindo-se direitos e 

intensificando a concentração de renda. Levantaremos também o problema da 

qualificação profissional, acabando esta por efetivar-se como um ideal de formação para 

o trabalho, reforçando a subordinação da educação aos interesses do mercado de 

trabalho capitalista. Para Arrais, 

 

essas transformações, por sua vez, engendrariam um novo quadro de 
divisão internacional do trabalho em que a educação seria a chave do 
acesso ao desenvolvimento econômico-social (num retorno disfarçado 
às teorias do capital humano). Desta feita, inclusive, os novos modelos 
de organização do trabalho estariam levando à qualificação politécnica 
dos trabalhadores, ultimamente, definida pelo recurso à concepção das 
“competências” necessárias à manutenção da condição de integrados 
ao mercado de trabalho. (2005, p. 20). 
 

Nosso intuito, portanto, é compreender o neoliberalismo em seu estatuto de 

teoria política que se porta como uma reação ao modelo de Estado forte e centrado nas 

intervenções sócio-político-econômicas. Com efeito, pretende-se aqui debater sobre esse 

programa de ação capitalista de alcance mundial, que busca fazer do mercado instância 

maior das mediações sociais. Nesse sentido, constitui-se, pois, como um ataque 

determinado às conquistas trabalhistas e à soberania das nações submetidas ao 
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capitalismo central. Sob essa perspectiva, julgamos também interessante nos 

aproximarmos da implementação de tais teses na realidade brasileira. 

Esse interesse se justifica porque, em um movimento dinâmico, iniciamos um 

estudo direcionado às questões mais gerais do fenômeno em pauta, na tentativa de 

conhecermos as coisas e sua estrutura, para depois observarmos mais de perto algumas 

de suas partes, ou de sua essência. Assim, não nos perdermos ou ficarmos no meio da 

trajetória, sem adentrarmos a realidade local que precisamos investigar. Nesse caso, 

após a análise do neoliberalismo como programa adotado em âmbitos mundiais, 

passaremos a observar seus efeitos políticos e sócio-econômicos no Brasil.  

 

4.1 - O neoliberalismo e suas implicações sociais 

 

 [...] as duas últimas décadas viram sucumbir 
O modelo político do Estado do Bem-Estar Social, 

Com a emergência alardeada e “triunfante” do neoliberalismo, 
Trombeteado como a solução para os males 

Da ineficiência social do Estado, 
Tachado de assistencialista e intervencionista, 

Fosse ele de padrão social-democrático, 
Liberal-democrático [...] 
(ARRAIS, 2005, p. 17)  

 

 Nesse primeiro momento, é imperativo recuperar uma abordagem histórica e 

conceitual acerca das “teses” neoliberais implementadas no Ocidente, no intuito de 

perceber sua origem e os fatores que as tornam importantes à hegemonia capitalista, 

porém, com a contribuição teórica de Karl Marx (2004), Dalarosa (2001), Perry 

Anderson (1995), entre outros, primeiramente voltemos ao liberalismo, isso porque neo 

significa novo, então, antes de adentrar ao recente voltemos ao antigo conceito político-

econômico baseado na liberdade das relações financeiras em detrimento da restrição 

estatal: 

 

O liberalismo é uma filosofia política que defende os princípios do 
modo de produção capitalista e se fundamenta na liberdade individual, 
na propriedade privada dos meios de produção e na liberdade de ação 
do capital em relação ao trabalho e ao Estado. (DALAROSA, 2001, 
p.198). 
 

 
 Essa teoria econômica, de acordo com a explicitação de Dalarosa (2001), 

originou-se na história moderna, constituindo uma superação ao mercantilismo – 
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modelo capitalista inicial de reação ao feudalismo –, o qual se baseava na incontestável 

intervenção do Estado na economia. O liberalismo teve como importante teórico o 

economista escocês Adam Smith, contemporâneo da Primeira Revolução Industrial e da 

conseqüente ascensão da burguesia inglesa, que defendia a idéia de que os vínculos 

econômicos e sociais deveriam acontecer sob a “mão invisível do mercado”.  

 O pensamento liberal fundamentava-se, pois, no culto ao individualismo, e 

depositava nas relações comerciais o bem-estar social, defendendo que a economia 

deveria ser regida pela livre concorrência, e o Estado, por sua vez, assumiria o papel de 

escudo dos interesses da mais nova fase de expansão do capital: “A bandeira do 

liberalismo clássico erguia-se apoiada no mastro do laissez-faire e do laissez-passer 

(‘deixe fazer, deixe passar’)”. (DALAROSA, 2001, p.198).  

 Desse modo, diante do aprimoramento das forças produtivas, tendo-se a eclosão 

do capitalismo industrial, o liberalismo econômico instalou-se como suporte para a 

ideologia da classe da dominante: a burguesia industrial e comercial. O princípio do 

individualismo ganhou nova roupagem, pois foi trocado por liberdade; o Estado foi 

isento de responsabilidades sociais em nome das disputas mercadológicas (livre 

concorrência) e, para a classe trabalhadora, mais uma vez, restou a pior parte do 

produto, conforme denunciava Marx nos manuscritos econômico-filosóficos, onde 

concentra seu pensamento filosófico “na crítica da economia política de Adam Smith”: 

 

Esses interesses (econômicos) livremente abandonados a eles 
próprios...devem necessariamente entrar em conflito; eles não têm 
outro árbitro que não a guerra, e as decisões da guerra dão a uns a 
derrota e a morte, para dar aos outros a vitória... é no conflito das 
forças opostas que a ciência procura a ordem e  o equilíbrio: a guerra 
perpétua é, segundo ela, o único meio de obter a paz; essa guerra 
chama-se concorrência. (2004, p.37).   
 

 O mundo do capitalismo ocidental serviu-se dessa política econômica baseada 

em um Estado mínimo até a eclosão da segunda Guerra Mundial (1945), acontecimento 

que intensificou a forte crise econômica iniciada na depressão financeira de 1929 que, 

entre outros fatores, desencadeou um déficit na economia das grandes potências 

capitalistas e nações aliadas. O momento exigia mudanças para o restabelecimento 

econômico dos referidos países, de modo que se fez necessária uma atitude 

intervencionista por parte do Estado.  

 Inaugurou-se, assim, mais um movimento cíclico do capital em busca da 

retomada de sua expansão, símbolo das contradições desse sistema. Como medida, 
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segundo Perry Anderson (1995), adota-se a teoria do economista inglês John Maynard 

Keynes, que defendia a intervenção estatal para a recomposição da estabilidade no setor 

financeiro. De fato, tal posição foi assumida por grande parte dos Estados em crise: o 

keynesianismo os impulsionando a investir em novas tecnologias, aumentando a 

produtividade e fazendo surgiram artigos de consumo, não importando sua 

artificialidade.  

 Diante dessa nova perspectiva, o Estado foi mais uma vez utilizado como meio 

para assegurar o domínio do capital. A intervenção na economia constituiu uma maneira 

de sustentar os interesses da propriedade privada com fundos públicos. O fortalecimento 

estatal favoreceu de forma indiscriminada a acumulação capitalista, que implementou 

sensivelmente as forças produtivas. Este fato, mais tarde, deu origem a uma nova 

revolução tecnológica. O keynesianismo é, assim, considerado por Chesnais (1996), 

como a idade de ouro do capitalismo, pois se efetivou como uma fase de notório 

crescimento e recuperação dos lucros. Acrescenta o autor:  

 

Alguns dos elementos constitutivos dessa fase remontam aos anos 20, 
mas ela nasce verdadeiramente das relações políticas (nacionais e 
internacionais) e das instituições (sindicatos fortes, Estado social) 
constituídas ao fim da Segunda Guerra Mundial. (CHESNAIS, 1996, 
p.14). 
 

 Ao referir-se à força sindical, Chesnais (1996) evidencia um aspecto, ainda não 

mencionado, que intensificou a necessidade de implantação do keynesianismo. 

Compreendamos esse contexto: em 1929, o mundo capitalista ocidental foi acometido 

por um desequilíbrio entre a produção e o consumo. O mercado consumidor não mais 

absorvia tudo quanto era produzido. A economia estagnou; houve uma crise de 

superprodução, contribuindo para a queda da bolsa de Nova Iorque: instalou-se a 

Grande Depressão de 2918. Tal incidente, que revela o caráter de crises periódicas do 

capitalismo, foi um dos complicadores do já complexo quadro internacional: 

acirramentos étnicos (judeus x arianos, eslavos x germanos etc), corrida armamentista, 

surgimento de regimes totalitários (Hitler, Mussolini), disputa por mercado consumidor, 

crescente ameaça da alternativa soviética, entre outros fatores, somaram-se para a 

eclosão da Segunda Guerra Mundial. 

                                                 
18 Declínio econômico que acarretou uma queda excessiva dos preços, o declínio na indústria, 
deterioração de valores e um surto de desemprego. 
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 Ao final desse conflito de proporções globais (1946), retomando a referência 

feita à questão sindical, a conjuntura do pós-guerra apresentava uma Europa em estado 

emergencial, margeada pelo avanço comunista da anteriormente formada (1917) União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS. As nações capitalistas precisavam, então, 

conter as frentes organizadas operárias que, atuando no seio desses Estados, 

representavam uma ameaça interna. O remédio encontrado foi o keynesianismo, por 

proporcionar duas opções ao restabelecimento da hegemonia do capital: a primeira era a 

recuperação econômica mediada pela intervenção estatal; a segunda, um meio para 

aplacar os movimentos operários e as possíveis convulsões sociais - o Estado de Bem-

Estar Social. 

 Percebe-se, então, que o relativo “conforto social” proporcionado pela teoria de 

Keynes, instalada essencialmente nas potências capitalistas da Europa, não se tratava de 

uma “dádiva premiada” da nova fase capitalista. Pelo contrário, foi a forma encontrada 

para combater a crise de superprodução e o forte movimento operário estimulado por 

interesses socialistas. Esse ciclo capitalista constituiu, segundo Antunes, mais um 

período expansionista do capital, ocorrido logo após um intervalo de crise. Assim o foi, 

algumas décadas marcadas por um promissor crescimento econômico (recuperação dos 

lucros), que favoreceram o avanço das forças produtivas capitalistas; porém, segundo 

Antunes, “após um longo período de acumulação de capitais, que ocorreu durante o 

apogeu do fordismo e da fase keynesiana, o capitalismo, a partir dos anos 70, começou a 

dar sinais de um quadro crítico”. (2003, p. 29). 

 Referido quadro, ainda com base em Antunes, foi indício de uma crise 

capitalista bem diferente das demais. Para esse autor, os elementos centrais foram: a 

queda da taxa de lucros, que, entre outros fatores, foi ocasionada por aumentos salariais, 

conquistados em lutas sociais anteriormente citadas; o esgotamento do modo de 

produção taylorista/fordista, ocasionado por uma drástica redução do consumo, por sua 

vez, resultado direto do desemprego estrutural19; o gradativo crescimento da esfera 

financeira, que começou a ganhar espaço em detrimento do capital produtivo (em crise), 

abrindo espaço prioritário para o capital especulativo e implementando uma fase de 

internacionalização; o aumento da concentração de capitais, resultado da fusão de 

empresas monopolistas e oligopolistas; a decadência do Estado do Bem-Estar Social, 

                                                 
19 Índice de desemprego ocasionado pela perda de centralidade do trabalhador no ato laborativo, em 
virtude da expansão tecnológica, sob a égide capitalista. Fenômeno diferente dos índices de 
desempregados em outras fases de expansão do capital, por parecer irreversível e, portanto, de caráter 
estrutural, diante da nova organização social do trabalho.   
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resultando em uma crise fiscal para o Estado capitalista e a conseqüente diminuição dos 

gastos públicos e sua transferência para o capital privado e, por fim, adicionando-se a 

esses elementos uma notória expansão tecnológica, a completa desregulamentação do 

mercado, a flexibilização produtiva, dentre outros fatores. Inaugurou-se, portanto, a 

considerada crise estrutural do capital20.  

 Em resposta a essa crise que vai além da conjuntura e que abala estruturalmente 

o modo de produção capitalista, assim como revela aspectos destrutivos e imensamente 

contraditórios, deu-se início, segundo Antunes a: 

 

(...) um processo de reorganização do capital e de seu sistema 
ideológico e político de dominação, cujos contornos mais evidentes, 
foram o advento do neoliberalismo, com a privatização do Estado, a 
desregulamentação dos direitos do trabalho e a desmontagem do setor 
produtivo estatal. (2003, p. 31).  
 

 As relações de produção puseram em “xeque” o caráter das forças produtivas, 

sendo necessária uma reestruturação no modo de produzir, respaldada por uma opção 

neoliberal; ou seja, diminuiu-se o poder do Estado na aplicação das políticas sociais e, 

em contrapartida, este foi maximizado na repressão e controle das organizações sociais, 

na tentativa de repor a expansão dos lucros de interesses privados. Isto se realizou sem, 

contudo, obter os resultados necessários para a superação da crise do capital, 

exatamente por ser esta de ordem estrutural e não mais conjuntural como as crises 

anteriores. 

 Neste ponto, chegamos ao objeto central dessa discussão: o neoliberalismo que 

se apresenta como uma política econômica baseada em um Estado mínimo 

(DALAROSA 2001), fato que nos remete, em alguns aspectos, ao liberalismo clássico 

do século XVIII. Na verdade, segundo Perry Anderson (1995), as teses neoliberais já 

vêm sendo discutidas desde o período de “glória” capitalista propiciada pelo 

keynesianismo. De acordo com esse autor, 

 Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado 
intervencionista e de bem-estar. Seu texto de origem é o Caminho da 
Servidão, de Friedrich Hayek, escrito já em 1944. Trata-se de um 
ataque apaixonado contra qualquer limitação dos mecanismos de 
mercado por parte do Estado, denunciadas como uma ameaça letal à 
liberdade, não somente econômica, mas também política. (1995, p. 
09).    
        

                                                 
20 ANTUNES, 2003, p. 30. 
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 Diante de tal análise, o objetivo de Hayek (1990), teórico do neoliberalismo – 

autor de O Caminho da Servidão - e de outros como Milton Friedman, era de contrapor-

se a qualquer sistema que viesse a limitar a liberdade de mercado e se lançar ao combate 

sistemático às conquistas sociais dos trabalhadores. Porém, de acordo com Marx, a livre 

iniciativa privada, sugerida por interesses individuais não se aplica aos trabalhadores: 

 

O trabalhador não está defronte àquele que o emprega na posição de 
um livre vendedor. [...] o capitalista é sempre livre para empregar a 
força de trabalho, e o trabalhador é sempre forçado a vendê-la. O valor 
da força de trabalho é completamente destruído se não for vendida a 
cada instante. A força de trabalho não é suscetível nem de 
acumulação, nem mesmo de poupança, diferentemente das verdadeiras 
mercadorias. (2004, p. 36). 
 

 Assim, ao escrever O Caminho da Servidão, Hayek (1990) tenta, de forma 

pouco verdadeira, defender a completa liberdade de mercado sob a lógica capitalista, 

como um grande benefício para a sociedade de forma geral. O fato é que este ideólogo 

deixa claro, em sua obra, que a desigualdade social é um mal necessário para a 

manutenção do sistema que defende. O objetivo é de que a grande massa se convença de 

tais preceitos e acredite que a livre concorrência é a medida mais justa para o alcance da 

ascensão social, eximindo o Estado de qualquer responsabilidade nesse sentido, e 

transferindo aos indivíduos o ônus de seu possível fracasso profissional e financeiro. 

Em outras palavras, de acordo com o pensamento neoliberal, aqueles que não obtêm 

êxito econômico (a maior parte da população mundial), assim se encontram por falta de 

competência e de interesse individual, pois a liberdade de concorrer no mercado 

propicia “igualdade de oportunidade”. 

 Voltemos à explicitação de Perry Anderson (1995). Por terem sido idealizadas 

em meio a um momento de “ouro” do capitalismo (keynesianismo), as teses neoliberais 

não foram de imediato adotadas, pois não pareciam viáveis diante da expansão dos 

lucros vivenciada na fase do pós-guerra. Apesar disso, os neoliberais anunciavam os 

perigos ocasionados “pela regulação do mercado por parte do Estado”. (p.10). Era uma 

clara aversão aos ganhos trabalhistas, denuncia Anderson:  

 

Hayek e seus companheiros argumentavam que o novo igualitarismo 
(muito relativo) deste período, promovido pelo Estado de bem-estar, 
destruía a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da concorrência, da 
qual dependia a prosperidade de todos. (1995, p.10).  
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 O fato é que essa proposta não tardou a se tornar atraente para a sociedade 

produtora de mercadorias. Ainda Perry Anderson (1995), ao emergir do esgotamento do 

modelo econômico do pós-guerra anteriormente mencionado com base em Antunes 

(2003), refere que o mundo capitalista avançado deparou-se com uma crise de caráter 

estrutural, sendo acometido por inevitável depressão financeira, de sorte que, em 

meados de 1973, há um solo fértil para as idéias neoliberais, pois, segundo Hayek 

(1990), o fio condutor da crise estava ligado ao fortalecimento dos sindicatos, 

respaldados pelo forte movimento operário (europeu), cujas intensas reivindicações 

salariais e previdenciárias acarretaram prejuízos à acumulação capitalista e ao 

orçamento do Estado.  

 Assim, objetivando a recuperação dos lucros, acrescenta Anderson: “O remédio, 

então, era claro: manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos 

sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas 

intervenções econômicas”. (1995, p.11). A meta dos Estados Nacionais, nesse sentido, 

deveria ser a contenção de gastos com o social e a implementação de uma empresa 

enxuta, produzindo com maior eficiência e menores custos (sem contar com o espaço 

cedido ao capital especulativo).  

 Essa nova forma da gestão do trabalho, baseada na flexibilização do processo 

produtivo e no acréscimo de tecnologia, implica em uma drástica redução de mão-de-

obra nos setores de produção, ocasionando desemprego em massa. Atinge-se, com 

efeito, gradativamente, entre outros, um dos grandes objetivos neoliberais: o crescente 

número de desempregados favoreceu proporcionalmente o desgaste dos sindicatos, 

abrandando, pelo menos temporariamente, os movimentos sociais.  

 Esses dados e tendências repercutem nitidamente, de acordo com Antunes 

(1995), na forma de ser da classe trabalhadora, ou seja, além de acarretarem mudanças 

na produção de sua vida material, trazem conseqüências para o universo da 

subjetividade, da consciência dos que trabalham, ou pelo menos que procuram trabalhar. 

Cabe-nos, pois, o questionamento: que impactos as metamorfoses do mundo do trabalho 

contemporâneo podem ocasionar nas ações de classe dos trabalhadores, na forma de 

organizar-se e de pensar ou compreender as relações sociais que os envolvem?  

 Importa destacar que, anteriormente, debatemos sobre as inúmeras 

transformações sociais, políticas, econômicas e produtivas que a fase atual do 

capitalismo vem impondo. Vimos, portanto, que, diante desse complexo movimento de 

reordenação produtiva a classe trabalhadora torna-se heterogênea, fragmentada e 
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individualizada, ao favorecer profundas mudanças para a forma de ser dos 

trabalhadores, uma vez que estão cada vez mais submetidos a uma cultura individualista 

e competitiva, acarretando o agravamento da segregação social. Tais transformações 

afetaram, também, drasticamente os organismos sindicais tanto no Brasil quanto nas 

diversas nações que adotam o modelo capitalista como regulador social.  

 Dessa forma, a união de tais fatores parece acarretar um perfil diferenciado para 

a classe trabalhadora, pois, de acordo com Antunes (1995), há uma crescente 

individualização das relações de trabalho e um evidente processo de dessindicalização, 

que desfavorecem as lutas e as conquistas trabalhistas. Adverte o autor que: 

 

junto ao culto do individualismo exacerbado e da resignação social, o 
capital amplia enormemente – por métodos mais ideológicos e 
manipulatórios do que diretamente repressivos, estes preservados 
somente paro os momentos estritamente necessários – sua ação 
isoladora e coibidora dos movimentos de esquerda, especialmente 
aqueles que ensaiam práticas dotadas de dimensão anticapitalista. É 
lugar-comum, hoje, em qualquer parte da sociedade produtora de 
mercadorias, um clima de adversidade e hostilidade contra a 
esquerda, contra o sindicalismo combativo e os movimentos sociais de 
inspiração socialista. (ANTUNES, 1995, p. 67).  
    

 Revigora-se, dessa forma, a “necessária” desigualdade social, na tentativa de 

reaver a liberdade de mercado atingida pela intervenção estatal e pelos ganhos sociais 

adquiridos no modelo econômico idealizado por Keynes. É necessário detacar, no 

entanto, que tais preceitos não se edificaram repentinamente, conforme a explanação de 

Anderson (1995), pois as oportunidades de efetivação foram paulatinamente se 

efetivando, seguindo o contexto histórico de cada país capitalista em processo de 

reorganização. A exemplo, citamos a Inglaterra no governo de Margaret Thatcher, que é 

considerado por Antunes o primeiro país de economia avançada a implementar as teses 

neoliberais, sendo posteriormente seguido pelos Estados Unidos, no governo de Reagan.  

 Nesse ínterim, muitos outros países, até aqueles que por algum tempo viveram 

sob experiências socialistas (após a derrocada do comunismo na Europa oriental e na 

União Soviética), acabaram por gradativamente consolidar a hegemonia desse 

programa. Assinala Anderson: “O ideário do neoliberalismo havia sempre incluído, 

como componente central, o anti-comunismo mais intransigente de todas as correntes 

capitalistas do pós-guerra”. (1995, p. 12).  

 Afinal, o que realmente propõe o neoliberalismo? Com certeza, nada que 

represente alguma “novidade” à essência de segregação social e de acumulação 



 82 

individual de riquezas, impostas pelas relações capitalistas de produção. Sem dúvida, é 

a exacerbação do individualismo, é uma fase de perdas sociais sem precedentes e, 

possivelmente, dentro dessa lógica, irreversíveis. Os governos neoliberais, segundo 

Anderson (1995: p.12): 

 

 contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de juros, baixaram 
drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, aboliram 
controles sobre os fluxos financeiros, criaram níveis de desemprego 
massivos, aplastaram greves, impuseram uma nova legislação anti-
sindical e cortaram gastos sociais. 
 

 Como podemos observar, tais medidas em nada combinam com a estabilidade 

social e, muito menos, com qualquer elemento que traga benefícios de caráter coletivo. 

Mesmo assim, a estada neoliberal é de grande alcance, apesar de, segundo Anderson 

(1995), este programa ainda não ter dado as devidas respostas à crise, pelo fato de terem 

sido criadas condições de caráter especulativo, em detrimento da esfera produtiva. A 

prova de sua expansiva hegemonia é que, mesmo aqueles líderes que, politicamente, se 

diziam opostos à implementação das desigualdades sociais, mostram-se cooptados pela 

ideologia neoliberal. A exemplo do que aconteceu na América Latina, com Salinas, no 

México (1988) ou Menen, na Argentina (1989), explica Anderson: 

 

Nenhum desses governantes confessou ao povo, antes de ser eleito, o 
que efetivamente fez depois de eleito. (...) aliás, prometeram 
exatamente o oposto das políticas radicalmente antipopulistas que 
implementaram nos anos 90. (1995, p. 20). 
 

 Os referidos países não foram, em nenhum momento, poupados do desemprego, 

das privatizações ou da desregulamentação social, embora nem sequer tenham chegado 

a vivenciar o Estado de Bem-Estar adotado na Europa. O Brasil, também inserto no 

âmbito citado, não ficou isento de tal programa econômico e político, vivenciando 

tempos indiscutivelmente neoliberais. Esse processo, de acordo com Oliveira (1995), 

teve solo fértil na eleição de Fernando Collor (em 1990). Dessa eleição até nossos dias, 

as teses neoliberais foram gradativamente implantadas, passando de mandato a 

mandato: Collor / Itamar / Fernando Henrique / Lula. Concretamente, nenhum deles 

assumiu, com veemência, suas intenções anti-sociais aos eleitores durante as respectivas 

campanhas eleitorais.  

 O governo petista constitui um caso peculiar no Brasil, pois, apesar de não ter 

apresentado em campanha propostas realmente socialistas, sempre se posicionou como 
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um representante da classe trabalhadora, alegando diferenciar-se dos interesses dos 

donos do capital, tendo se mostrado omisso, contudo, as questões dos direitos 

trabalhistas. Uma vez eleito, reproduz os exemplos apontados por Anderson (1995) em 

outros países; deu continuidade a vários elementos da política neoliberal (mesmo que de 

forma menos radical)21, iniciada por seus antecessores, a exemplo do que aconteceu 

recentemente, em 22 de dezembro de 2005, com a privatização do BEC no Estado do 

Ceará, processo de dilapidação iniciado por Fernando Henrique e efetivado por Lula.  

 Um aspecto, relacionado ao programa adotado no Brasil, que o assemelha aos 

governos que o antecederam, Collor, Itamar ou Fernando Henrique, é o forte esquema 

de corrupção investigado e comprovado pela CPMI dos Correios22 (apesar de o ato de 

corrupção não ser característica exclusiva de governos neoliberais), com a declaração 

oficial do relator Osmar Serraglio, durante sua gestão presidencial, com envolvimento 

de assessores e familiares diretamente ligados ao presidente. Informação complementar 

retirada do DN23 relata que 

 

a CPMI dos Correios promete, não apenas revelar a fantástica 
movimentação financeira, provida de fundos públicos e privados, mas 
também chegar aos mandantes do esquema de corrupção. Enquanto 
isso, o presidente Lula e algumas das principais figuras do PT 
continuam sustentando que não existem provas de Mensalão. Não 
importa se a corrupção era ou não mensal. O que importa é que já se 
provou a existência de um esquema financeiro para comprar apoio 
parlamentar (HOLANDA, 2005, p. 2). 
 

  É relevante também enfatizar que a política econômica desse governo, seguindo 

as teses neoliberais anteriormente discutidas, volta-se para atender às exigências do 

capital financeiro (inter)nacional, em detrimento do capital produtivo - a exemplo do 

pagamento antecipado da dívida com o FMI (aproximadamente R$ 14 bilhões) 

anunciado em dezembro de 2005 na mídia nacional pelo ministro Palloci, com 

vencimento previsto para 2007.   

                                                 
21 Cumpre recordar que o governo que o antecedeu (FHC) esteve mais empenhado nas privatizações, por 
exemplo, sendo nesse aspecto, mais fiel ao programa neoliberal. Com relação aos feitos do governo 
petista, cabe também enfatizar, em termos de diferença: abertura de universidades públicas, ampliação de 
contratação de funcionários públicos, aumento do piso salarial dos professores da educação básica pública 
(FUNDEB), no tocante à transferência de renda tem implementado programas que vão além daqueles 
promovidos na era FHC (fato, contudo, que não gera emprego ou mudanças sólidas do ponto de vista 
social e econômico), entre outros aspectos de diferenciação com relação às gestões anteriores. Contudo, o 
governo petista, guardadas as devidas diferenças, apresenta indícios neoliberais como os citados ao longo 
de nosso texto, dentre outros.  
22 Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instalada para apurar denúncias de corrupção na referida 
estatal (Correios), envolvendo políticos, empresários e outras estatais.  
23 Diário do Nordeste, jornal de circulação regional. 
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 Outro elemento de relevância é a política de juros altos (embora desde a segunda 

metade do ano de 2006 tais taxas tenham, “timidamente”, caído), que favorece aos 

credores da dívida pública nacional. Cabe também mencionar a reforma da previdência 

direcionada ao setor público, uma vez que a do setor privado já havia sido 

implementada pela gestão do PSDB. Não se conhecem, ao certo, os motivos de tais 

mudanças de paradigmas desse governo (Lula); o fato é que ou por inoperância ou pelos 

mesmos preceitos dos tantos outros governantes, dos mais diversos países (citados por 

Anderson e Antunes), tais líderes políticos se elegeram com um discurso pouco 

condizente com a prática, por estarem imensamente comprometidos com os interesses 

de expansão do capital, mostrando o alcance da hegemonia neoliberal. Contribui 

Dalarosa:  

 

Nessa ótica liberal, esconde-se a responsabilidade pelos rumos da 
política, da corrupção, do suborno e da “maracutaia” política da qual 
os próprios liberais são os grandes responsáveis, uma vez que eles 
estão hegemonicamente representados no Estado. Induzem a 
sociedade a pensar que a privatização e o abandono da educação 
pública se justificam pelo simples fato de o Estado ser ineficiente. 
Sequer é questionado o fato de o Estado não estar representando os 
interesses da própria sociedade e sim de uma pequena parcela – os 
donos do capital.  (2001, p. 200).  

 
 Apesar de incluir-se no receituário neoliberal, o Brasil possui características 

próprias nessa incursão. No que se considerem as diferenças, cabe esclarecer que o 

Brasil, por exemplo, antes das investidas neoliberais, ao vivenciar o modelo de Estado 

Interventor, segundo Teixeira (1998), não chegou a atingir o bem-estar social desfrutado 

nos países capitalistas centrais. A este respeito, vale enfatizar que o Estado de Bem-

Estar Social não pôde ser implementado no Brasil, entre outros motivos, porque  

 

na sociedade brasileira (...), a intervenção estatal foi estruturalmente 
incapaz de propiciar um mínimo de bem-estar material para a grande 
maioria da população. (...) Longe de minorar as desigualdades 
sociais, o Estado Interventor, no Brasil, aprofundou-as cada vez mais. 
Isto porque ele nasce no Brasil sob uma base econômica herdada do 
período colonial e, por isso, com uma estrutura extremamente brutal 
de concentração de renda, o que não aconteceu com seus congêneres 
do mundo industrializado. (TEIXEIRA, 1998, p.p. 221 - 222). 
   

 Ora veja-se, aqui, a intervenção estatal surge a fim de criar um processo de 

industrialização tardiamente consolidado, enquanto nos países centrais já se vivenciava 

a franca expansão das forças produtivas, mediante potente implementação tecnológica, 
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abrindo-se, pois, maiores possibilidades de eqüidade de renda. Além disso, segundo 

Teixeira (1998), o Brasil teve como herança um contexto histórico recente marcado pela 

colonização e pela escravidão, posicionando-se como um mercado consumidor das 

grandes potências - por conseguinte, caminhando a passos lentos, em busca de 

compartilhar as supostas benesses do capitalismo, fato que lhe atribui uma posição 

subalterna, periférica, diante do capitalismo central. 

 Contudo, como podemos observar a partir de Teixeira (1998), mesmo não 

desfrutando do bem-estar social (conseqüência do Estado Intervencionista), o Brasil 

teve seu modelo de maximização estatal, que também provoca crise, por razões, de 

acordo com referido autor, semelhantes às das principais economias capitalistas: crise 

fiscal, inadequação do modelo produtivo às novas demandas de mercado (crise de 

superprodução), necessidade da retomada das taxas de lucros (também ameaçadas por 

algumas conquistas trabalhistas advindas da solidez do movimento operário durante a 

fase anterior), entre outros fatores. Acrescenta Paula (2005): 

 

No Brasil, o processo de imposição da ordem neoliberal foi mais 
complexo e tardio. As lutas sociais, desde o final dos anos 1970, 
estavam na base da derrubada da ditadura militar e da construção de 
instrumentos políticos e organizativos – o PT em 1980, a CUT em 
1983, o MST, em 1984 – que buscavam a transformação social do 
ponto de vista democrático e popular. Assim, o que foi implantado em 
vários países da América do Sul, nos anos de 1980, versões do 
neoliberalismo na periferia, no Brasil foi interditado, em grande 
medida, até o início dos anos 1990.  (...) O neoliberalismo instalar-se-á 
no Brasil, com todas as suas conseqüências, em 1994. (p. 32). 

 

 Pode-se, então, perceber que o Brasil foi alicerçado por elementos peculiares na 

adoção e implementação das teses neoliberais em seu receituário político. No entanto, 

embora tardiamente, não deixou de cumprir com a agenda neoliberal que solidifica as 

relações exigidas pela fase atual do capitalismo. Nesse sentido, é necessário retomar 

que, desde Collor (1989), passando pelos oito anos de FHC (a partir de 1994), até a era 

Lula (a partir de 2002), o Brasil vem enfrentando severos níveis de desemprego, 

aumento da precarização das relações trabalhistas, expansão do mercado informal e do 

setor de serviços, dilapidação do patrimônio público, índices alarmantes de violência 

urbana (reflexo direto do notório aumento da pobreza), entre inúmeros outros elementos 

nocivos resultantes das práticas neoliberais. 
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Por fim, observa-se que a expansão desenfreada do capital, no Brasil e nas outras 

nações capitalistas, esboça um contexto histórico que agrava as contradições sociais, 

enfraquece a força sindical e desarticula os movimentos sociais. No entanto, é viável a 

reversão desse cenário, por meio do fortalecimento das lutas de classes. A educação, 

portanto, constitui potente ferramenta para esse fim, mesmo que precise ser vinculada a 

mudanças de bases político-econômicas, uma vez que a educação, isoladamente, não 

pode trazer solução para complexo quadro social que se configura. Nesse sentido, as 

mudanças não podem ocorrer somente no campo das idéias, precisam ter uma base 

material, sintetizando teoria e prática. 

Para tanto, faz-se necessária uma formação comprometida com a politização e a 

consciência classista. Possivelmente assim, as pessoas possam vir a recuperar muitas 

das características indispensáveis aos valores coletivos, alimentando a necessidade da 

práxis revolucionária e, por meio de uma cultura de confrontamento e resistência, 

afastem-se gradativamente do “mal estar social” evidenciado pela sociedade 

contemporânea. Isso resulta da necessidade urgente de fomentação de alternativas para a 

formação da consciência de classe, a fim de resgatar o mínimo de controle social e 

produtivo, no intuito de, pelo menos, se questionar a ordem do capital e sua lógica 

destrutiva.  

No entanto, como discutiremos na próxima seção, a educação vem amarrando 

sólidos laços com o mercado extrator de mais-valia; seguindo, pois, o paradigma da 

contemporaneidade, tem estado aliada aos interesses dominantes, correspondendo ao 

ideal de formação para o trabalho. Lembramos aqui que esse trabalho, dentro de uma 

lógica capitalista, não se direciona para a emancipação e a realização humana, pelo 

contrário: ao passo que produz riquezas para os donos do capital, segundo Marx (2004), 

produz miséria e estranhamento para o trabalhador.  
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4.2 Educação e empregabilidade 

 

O progresso científico e tecnológico que não responde 

Fundamentalmente aos interesses humanos, 

Às necessidades de nossa existência, 

Perdem, para mim, sua significação. 

A todo avanço tecnológico haveria de corresponder 

O empenho real de reposta imediata a qualquer desafio 

 Que pusesse em risco a alegria de viver 

Dos homens e das mulheres. 

A um avanço tecnológico que ameaça milhares 

De mulheres e homens de perder seu trabalho 

Deveria corresponder outro avanço tecnológico 

Que estivesse a serviço do atendimento 

Das vítimas do progresso anterior. 

(FREIRE, 1996, p. 130) 

 

 Em continuidade à análise das transformações enfrentadas pela sociedade 

contemporânea, percebe-se que a formação profissional no Brasil e em grande parte do 

mundo mantém vínculo direto com as relações econômicas determinantes da atual fase 

de reprodução do capital. As transformações ocorridas nas últimas décadas, com o 

esgotamento do modelo fordista de produção e regulação social, posicionam a educação 

como um “elevador” para a ascensão social. Como acentua Kober: 

 

Poucas idéias têm hoje a força consensual daquela que vincula 
educação, emprego e desenvolvimento. A saber, o investimento em 
educação geraria retornos, em termos de produtividade para as 
empresas, de conseqüente desenvolvimento econômico e bem-estar 
social para o país e de aumento de renda e possibilidade de inserção 
social para o indivíduo. (2004, p.7). 

 

 Os fatores básicos de desequilíbrio social - a exploração capitalista do trabalho e 

o decorrente desemprego estrutural24-, se difundem, corroendo a classe trabalhadora e 

                                                 
24 O desemprego apresenta-se atualmente como um fenômeno estrutural, por estar relacionado à 
eliminação da participação direta do trabalhador na produção, em detrimento da utilização de máquinas 
“inteligentes” (autômatas). O capitalismo também é atingido em essência, uma vez que a atual crise 
enfrentada estremece as bases da sociedade produtora de mercadorias, segundo estudiosos marxistas da 
atualidade (como Mészáros).  
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passam a depositar na educação a responsabilidade de solução para a empregabilidade. 

É exigido, assim, o aumento da qualificação para a adaptação ao uso de novas técnicas 

produtivas, permeando a educação básica do profissional. Isso tudo ambiciona atender a 

um perfil de flexibilização e originar um “novo trabalhador”, que deve ser apto a lidar 

com as novas demandas tecnológicas, vez que a rigidez e a produção em massa do 

período fordista foram substituídas por uma forma flexível de produção, baseada em 

técnicas como a do just in time, que visa, segundo Taiichi Ohno (1997), obter o que é 

necessário, no momento necessário, na quantidade necessária, tendo-se em vista o 

aumento da produtividade, a diminuição dos custos e a expansão dos lucros. Em 

conseqüência desses reajustes, incorporam-se também o aumento de responsabilidade 

do operário, os acréscimos na jornada de trabalho e a pressão psicológica relacionada à 

qualificação, configurando uma forma de apropriação de sua subjetividade.  

 Essas mudanças no mundo do trabalho ocasionam, em contrapartida, o 

desemprego estrutural, que se manifesta como um dos meios para redução de custos. 

Dessa forma, mesmo “qualificado”, o trabalhador não tem garantia alguma de 

empregabilidade, pois, tendo em vista o processo de reordenamento produtivo, a classe 

trabalhadora tem perdido centralidade nas atividades laborais, estando esta qualificada 

ou não. Mantém-se, por conseguinte, apenas uma reduzida cúpula de funcionários 

altamente qualificados que se responsabilizam pela gestão e o funcionamento produtivo, 

enquanto a outra parte dos trabalhadores exerce a função de “apêndices” das máquinas. 

 Nesta vertente, além de um processo produtivo flexível, temos um mercado 

fragmentado que assume o discurso de incorporação de conhecimento ao trabalhador, 

trazendo questionáveis conseqüências para a qualificação profissional; a partir disso, o 

indivíduo passa a ser responsável por sua formação, diretamente vinculada à 

empregabilidade. O elemento central é que a educação é de fato credora do processo de 

inclusão no mercado de trabalho, mas não pode estar vinculada à criação de empregos. 

Elucida Kober que “o aumento das taxas de escolaridade não vai levar à criação de 

empregos, o que depende de um modelo político-econômico voltado para isto, e, menos 

ainda, a uma sociedade mais justa”. (2004, p.9). 

 Destacamos que, para atender a esse modo de produção automatizado e a uma 

nova maneira de organização do trabalho, surge um trabalhador não mais voltado às 

funções repetitivas e mecânicas. O novo profissional, diante da “mundialização do 

capital”, deve qualificar-se para redimensionar seus conhecimentos, buscando o 
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trabalho em equipe, a capacidade de resolver problemas, de assumir várias funções 

(versatilidade), enfim, todas as habilidades necessárias às novas tecnologias. 

O indivíduo, como vemos, capacita-se para melhor trocar sua força de trabalho 

por meios de sobrevivência, pois a capacidade de trabalhar é o que possui para ser 

vendido, sendo necessário que ele torne essa “mercadoria” cada vez mais atraente, em 

um mercado amplamente competitivo. Contribui Marx (2004): “O trabalho não produz 

apenas mercadorias; produz também a si mesmo e ao trabalhador como uma 

mercadoria”. (p. 159). 

Diante desse cenário de reordenação da vida objetiva e subjetiva dos indivíduos, 

ao desempregar-se, o trabalhador carrega o estigma de não ter feito o suficiente para ser 

alguém “empregável”. Volta-se à associação, segundo Kober (2004), entre falta de 

qualificação e desemprego. O fato é que este vínculo se apresenta como uma 

contraditória articulação capitalista, procurando omitir relações econômicas, sociais e 

políticas que visam à reprodução do capital. Na realidade, somente mudanças nessas 

relações podem determinar o modo de inserção social ou a exclusão dos indivíduos. Isso 

porque, mesmo atingindo-se um elevado e universal nível de qualificação profissional, a 

educação e a capacitação não poderiam garantir emprego e estabilidade social para 

todos, pelo fato mesmo de qualificação não gerar emprego, com ou sem desemprego 

estrutural.  É imprescindível que o aparato educacional seja garantido, no entanto, 

sabemos que melhorias sociais vinculam-se a mudanças na forma de acumulação 

capitalista e em seu avassalador modelo de exclusão social. 

 Diante desse espectro, a educação moldada aos interesses capitalistas omite-se 

na abertura de espaços críticos, acabando por reproduzir conceitos estipulados pela 

classe dominante. Ao invés de propor uma formação voltada ao enriquecimento das 

habilidades subjetivas dos indivíduos, trabalha no sentido de objetivar seus 

conhecimentos. Exatamente por essa abordagem educacional estar voltada aos 

interesses do mercado, acaba por contribuir com a gradativa transformação da 

subjetividade do trabalhador em mercadoria, encaminhando suas características 

profissionais de forma meramente objetiva. 

 A formação humana vai abandonando, assim, seu caráter transformador e 

assume-se como fonte de interesses puramente burgueses. Perde-se a lógica cultural, 

assume-se um referencial completamente mercantil, e a própria cultura torna-se um 

produto a ser comercializado. A “sociedade do saber” cede espaço à “sociedade da 
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informação”. Esse modelo educacional instaura-se como mais uma ferramenta de 

opressão da classe trabalhadora, podendo ser considerado como uma forma de 

dominação simbólica, uma vez que favorece a subsunção do trabalhador à ideologia 

dominante, fazendo com que este passe a crer que é o único responsável por seu 

“fracasso profissional”. Contribui Arrais: 

 

O discurso empresarial vem privilegiando as qualidades subjetivas do 
trabalhador e defendendo a importância das relações interpessoais no 
ambiente de trabalho como forma de levar a produção e garantir a 
satisfação dos funcionários. Na realidade, as mudanças nas formas de 
gerenciamento de recursos humanos surgem da necessidade de adotar 
estratégias cada vez mais voltadas para os interesses das empresas e 
cada menos votadas para os interesses dos trabalhadores, embora no 
discurso ambas as partes pareçam beneficiadas. (20004, p. 16). 

 

 Instala-se o mito dos “vencedores x fracassados”, diante do qual o desemprego é 

justificado pela “falta de estudo”, sendo cada indivíduo responsabilizado por seu “índice 

de empregabilidade”. Denuncia Kober: 

 

A ligação linear entre qualificação e emprego é apontada como 
solução para males individuais e sociais. Quanto mais escolarizado e 
mais qualificado, mais ‘empregável’ seria o indivíduo. Num contexto 
de intensa competição e individualismo, caberia a cada um, e só a ele, 
a tarefa de qualificar-se para poder participar de alguma forma do 
mercado de trabalho e, por meio desta inserção, fazer parte da 
sociedade e não dos ‘excluídos’. Uma tarefa árdua. (2004, p. 04). 

 

 Qualificar-se, nessas condições, torna-se uma tarefa bastante complicada em um 

Estado com políticas públicas reduzidas, sem contar com a quase escassez de 

investimentos sociais. É exatamente nesse aspecto que a educação torna-se um bem 

rentável: os indivíduos que quiserem se tornar “empregáveis” deverão investir altos 

custos em cursos de aperfeiçoamento profissional, ao que podemos alcunhar de 

empresariamento do ensino, uma excelente articulação capitalista para a expansão dos 

lucros. Com efeito, os detentores do poder tendem a minimizar os propósitos coletivos 

de suas ações e privilegiar os interesses economicamente individuais. Paulo Freire, em 

sua obra “Pedagogia do Oprimido”, enfatiza claramente esse contexto: 
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Nesta ânsia irrefreada de posse, desenvolvem em si a convicção de 
que lhes é possível transformar tudo a seu poder de compra. Daí a sua 
concepção estritamente materialista da existência. O dinheiro é a 
medida de todas as coisas. E o lucro, seu objetivo principal. (1987, 
p.46). 

 

 A qualificação profissional ganha, portanto, centralidade nos discursos 

empresariais, como também é estimulada pela mídia. As pessoas são motivadas a 

“consumir” cursos que lhes rendam títulos, tornando-as, possivelmente, “empregáveis”. 

Os indivíduos submetem-se, assim, a uma formação aligeirada, acumulando mais e mais 

informações sem, no entanto, ter acesso a uma cultura ampla e geral que permita o 

favorecimento de reflexões críticas.  

 Pelo contrário, tornam-se trabalhadores em potencial, mais aptos a conviver 

sem questionamentos ou contestações, pois não recebem uma educação voltada à 

formação política e à emancipação humana. Temos, então, a necessidade de vislumbrar 

opções, através, por exemplo, do que Gramsci (1997) considera “o resgate cultural das 

massas”, que pode também ocorrer por meio de seus intelectuais orgânicos, que 

organizam a cultura e contribuem para a formação de novas concepções de mundo, em 

cada classe social, a partir das peculiaridades do grupo que representam. Estes 

Aspectos, que, aproximando-se de nosso objeto de estudo, serão aprofundados no 

capítulo seguinte. 
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5- TRABALHADORES GRÁFICOS EM ANÁLISE: PRÁTICAS DE 

RESISTÊNCIA EM MOVIMENTO? 

 

A classe operária está hoje fortuitamente disseminada, 
Nas cidades e no campo, em torno as máquinas 

Ou num pedaço de terra; trabalha sem saber  
A razão do seu trabalho, coagida à atividade servil 

Pela ameaça sempre presente de morrer de fome e de frio. 
Ela também se agrupa nos sindicatos e nas cooperativas, 

Mas pela necessidade de resistência econômica, 
Não por escolha espontânea, 

Não seguindo impulsos nascidos livremente 
Em suas mentes. 

(GRAMSCI, 2004, p. 343)  
 

 A partir do contexto de crise política e econômica vivenciado pela versão 

brasileira do neoliberalismo, nos deslocaremos agora de um aspecto geral para 

elementos mais específicos. Nessa seção, discutiremos, alguns dos impactos do 

neoliberalismo e da reestruturação produtiva no setor gráfico de Fortaleza - CE. Esta 

problemática integra nossa pesquisa de campo, que será aprofundada durante o 

doutorado, quando de nossa progressão.  

 Os tópicos a seguir serão respaldados pelas análises até aqui feitas e pelos 

depoimentos dos trabalhadores investigados que, em termos práticos, participaram dessa 

reorganização capitalista, imposta à sua categoria trabalhista. O objetivo é apresentar 

dados peculiares, revelados por uma realidade próxima, que possam exemplificar os 

aspectos teóricos até aqui discutidos. Faremos, pois, uma breve e sucinta análise dos 

impactos sofridos pela da categoria gráfica em Fortaleza em virtude do atual momento 

capitalista. 

 Como também, a partir de Gramsci, analisaremos aspectos referentes a algumas 

problemáticas de nossa pesquisa empírica, na tentativa de nos aproximarmos das 

possíveis respostas às nossas principais questões: por que estudar o caso dos gráficos? 

Que suposta resistência esses trabalhadores representam? Qual o significado da ação 

educativa que vivenciam? Qual é o papel da educação e dos sindicatos na formação e no 

desenvolvimento da consciência de classe desses trabalhadores? Em seguida, 

apontaremos alguns desdobramentos de nossa pesquisa, a serem desenvolvidos durante 

o doutorado.   
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5.1 - Caracterização do campo 

 

O Tempo maravilhoso da pesquisa é sempre aquele em que o 
Historiador mal começa a imaginar a visão de conjunto, 

Enquanto a bruma que encobre os horizontes longínquos 
Ainda não se dissipou totalmente 

Enquanto ele ainda não tomou muita distância 
Do detalhe dos documentos brutos, e 

Estes ainda conservam todo o seu frescor. 
Seu maior mérito talvez seja menos defender uma tese 

Do que comunicar aos leitores a alegria de sua descoberta, 
Torná-los sensíveis - como ele próprio  

o foi – às cores e aos odores 
das coisas desconhecidas. 

(Philippe Áries) 
 

 

 Retrataremos aqui o frescor de nossas descobertas para podermos compreender 

como se desenvolve o processo formativo em estudo, mediante relatos colhidos nas 

falas dos próprios integrantes do grupo e de mais de um ano de observação-participante. 

Para tanto, faz-se necessário, primeiramente, situar historicamente como se originou 

essa específica atividade educativa que teve início ao final da década de 1980, vinculada 

inicialmente a um determinado partido político de esquerda.  

Não obstante a simpatia pelo partido de esquerda ao qual se vinculava, de acordo 

com relatos colhidos entre os atuais participantes, começou-se a perceber intenções 

meramente eleitorais, interferindo na intencionada formação autônoma, pretendida pelos 

trabalhadores em formação. A partir de então, houve uma ruptura com o partido e o 

grupo passou a ser intelectualmente monitorado por uma organização de vanguarda de 

esquerda25, sem caráter partidário, e que recorria aos pressupostos marxistas como 

fundamentação teórica para auxiliar o desenvolvimento desse processo educativo 

específico, aspecto teórico que se torna até hoje marcante nos estudos desenvolvidos 

sobre o tema.  

Cabe esclarecer que, atualmente, o grupo de autoformação em estudo continua 

sem manter vínculo com nenhum partido político, permanecendo ligado a alguns 

integrantes da anteriormente mencionada organização de esquerda. Esse grupo, 

portanto, de acordo com a observação participativa feita e com os dados até então 

coletados, foi se formando autonomamente a partir de interesses dos próprios 

                                                 
25 Foi mantido o anonimato com relação à identidade dos mentores intelectuais do grupo de vanguarda de 
esquerda envolvidos no processo de formação a pedido dos mesmos. 
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trabalhadores que já pertenciam ao movimento. Como expresso na fala de um dos 

participantes, (...) a gente busca na medida do possível, de acordo com os nossos 

conhecimentos e com as nossas pernas, a formação aqui no sindicato (...) e convencer 

aos companheiros da necessidade de você ter conhecimento...(Maio/2006). 

 Assim, os estudos acontecem com o objetivo explícito de investir no 

conhecimento e na formação dos trabalhadores para contribuir com o movimento da luta 

de classes, mesmo frente a um contexto histórico de distanciamento de tais práticas. Em 

conversa com os atores envolvidos nesse processo formativo, percebemos a relevância 

atribuída por eles às atividades desenvolvidas no grupo, quando um dos integrantes 

enfatiza: (...) em todas as suas formas e suas contradições... é preciso fazer dela, da 

formação, uma espada da nossa luta no dia-a-dia.(Julho/2006).  

Tal trabalhador traça com esta afirmação, uma interessante relação entre 

educação e lutas de classes, demonstrando a importância que atribui à formação em 

virtude dos embates cotidianos. Percebe-se, pois, um movimento dialético entre teoria e 

prática, uma vez que a formação é entendida por ele como ferramenta de luta, mesmo 

reconhecendo as contradições e as inúmeras formas que pode adquirir. Relativamente à 

formação em curso, ao perguntarmos a um dos trabalhadores mais antigos do grupo 

sobre o que ela representa, obtivemos uma contundente afirmação: 

 

(...) na verdade a formação para nós é um grande desafio, pra nós não 
existe liberdade sem conhecimento...Não existe liberdade para os 
trabalhadores, verdadeiramente se não tiver conhecimento. Então, 
partindo dessa premissa, como a nossa base, a nossa categoria é uma 
categoria que tem dificuldades de acesso intelectual, de formação 
mesmo, aquela formação formal, já dificulta pra gente trabalhar a 
questão política. Então, a formação política se torna primordial pra 
poder a gente desenvolver o sindicato e desenvolver a luta da classe 
trabalhadora (...). (Junho/2006). 

 

Para os trabalhadores focalizados, como categoria subordinada aos interesses do 

capital, percebe-se, a partir da fala citada, a clara dificuldade de acesso à educação 

formal, mesmo sabendo-se que esta possui sérias limitações no que diz respeito a uma 

formação voltada a uma análise crítica da realidade, elemento que merece posterior 

aprofundamento.  Reafirma-se também a clara importância que a formação assume para 

esses sujeitos, uma vez que atribuem significativa relevância à apreensão do 

conhecimento e vislumbram os aspectos educacionais sob um ponto de vista de 

emancipação. Este aspecto também justifica a formação do grupo de estudos. 
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É importante esclarecer que a educação, tal como assinala Gadotti (2003), 

consiste em uma atividade ampla e dinâmica que pode efetivar-se em ambientes formais 

ou não-formais. Na sociedade burguesa, todavia, os âmbitos educacionais mostram-se 

atrelados a interesses econômicos, sem a intenção de manter uma educação para a classe 

trabalhadora comprometida com a emancipação humana. Temos, assim, uma das 

características da maioria dos componentes do grupo: baixo grau de escolarização. Isto 

compromete a aprendizagem dos trabalhadores em formação e, conforme nos expressa a 

fala anteriormente citada, a deficiência de escolarização dificulta a formação política. 

Em que sentido, porém, acontece essa dificuldade? 

Podemos chegar a essa resposta mediante as observações feitas, pois percebemos 

que grande parte dos envolvidos apresenta dificuldades de interpretação e leitura, fato 

que interfere na compreensão dos textos selecionados - principalmente se levarmos em 

consideração que a base teórica (Marx) escolhida exige maior grau de letramento, ou 

seja, maior possibilidade de abstração teórica e entendimento interpretativo. Assim, 

antes de qualquer coisa, necessitam trabalhar aspectos educacionais de base, que 

possibilitem uma formação mais ampla e diversificada. Nesse sentido, a reivindicação 

de educação geral para os trabalhadores é de interesse da própria classe, pois são claras 

as lacunas deixadas pela formação de pouca qualidade direcionada aos trabalhadores. O 

acesso à cultura geral e à leitura dos conteúdos clássicos, partindo-se para a apropriação 

significativa do saber sistematizado, contribui fortemente para a formação plena do 

indivíduo26. 

Ainda sobre a caracterização do campo, vale ressaltar um aspecto que revela um 

desdobramento: no início de nossa investigação, contávamos com a existência de apenas 

um grupo de estudos aberto à comunidade, não se restringindo aos trabalhadores 

gráficos. Configurou-se, contudo, um interesse diverso e foi iniciado o segundo grupo 

só para os gráficos, que demonstra características bastante peculiares27. Assim, as 

                                                 
26 Assim nos foi solicitada uma formação paralela, direcionada à leitura e interpretação de textos, em dias 
diferenciados aos encontros do grupo, favorecendo os trabalhadores com dificuldade de acompanhar o 
nível das leituras. A maioria dos sujeitos envolvidos aderiu à nova proposta e a nós coube aceitar o 
desafio, com a ciência da responsabilidade que nos foi conferida. Vale ressaltar que esse fato se 
caracteriza como um elemento novo para nossa investigação, o que não faremos aqui, mas pretendemos 
analisar devidamente quando da nossa tese de doutorado. Mencionada formação, caracterizando-se como 
uma tentativa de letramento, está sendo ministrada por nós semanalmente às quintas-feiras à noite, na 
sede do Sindicato. 
27  O grupo de estudos restrito aos trabalhadores gráficos também estuda Marx e Engels, mas revela 
interesses diferenciados: busca esclarecimentos acerca da CLT, dos movimentos e manifestações da 
categoria, das possibilidades de luta e enfrentamentos. Nesse sentido, mesmo ressaltando que ainda é 
cedo para chegarmos a conclusões, esse novo grupo parece aproximar-se bem mais de um movimento que 
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reuniões acontecem semanalmente, em dois momentos distintos: às terças-feiras, 

contando somente com trabalhadores gráficos do chão de fábrica, dirigentes sindicais e 

alguns integrantes da anteriormente mencionada organização de esquerda, que atua 

como suporte intelectual às discussões ocorridas. O segundo momento acontece aos 

domingos, assumindo um caráter mais eclético, uma vez que é composto por 

universitários, dirigentes sindicais, trabalhadores de outras categorias profissionais, 

como também trabalhadores gráficos e os mesmos mediadores citados no primeiro.  

Importa notar que os dois grupos trabalham a mesma perspectiva teórica e 

parecem unir-se diante de objetivos semelhantes. Apesar de o primeiro se direcionar 

mais às questões sindicais da atualidade e aos embates do dia-a-dia dos gráficos, e de as 

discussões do segundo assumirem um caráter mais universal, detendo-se mais na 

discussão sobre Economia Política, Filosofia, Neoliberalismo, entre outros temas, os 

debates de ambos os grupos suscitam temáticas comuns relativas aos desafios e 

contradições enfrentados pelos trabalhadores no atual estágio do capitalismo. 

Outro aspecto constatado é que os dois grupos contam com certo número de 

sujeitos fixos, que dificilmente se ausentam dos encontros, e uma parte móvel; ou seja, 

há certa quantidade de pessoas que só aparece esporadicamente, como um grupo de 

“curiosos” que vai a dois ou três encontros e não aparece mais, pois uns desistem e 

chegam outros novos.  Percebemos, no entanto, que a forma como os grupos em estudo 

tratam o aspecto formativo desperta o interesse de outros indivíduos, apesar da quase-

ausente divulgação dessa atividade. Este elemento nos remete à relevância de referidos 

estudos, que direcionam o indivíduo a uma melhor compreensão da realidade política e 

econômica de que são parte, como também contribuem indiscutivelmente para a 

elevação intelectual dos envolvidos no processo de formação. 

Estamos, pois, diante de dois grupos, vinculados a uma instituição sindical, que 

investe esforços no intuito de estudar elementos esclarecedores acerca da realidade 

objetiva da classe trabalhadora. A escolha por Marx como teórico bem elucida os 

questionamentos transcorridos ao longo desse processo educativo. Nesse sentido, a 

apreensão do conhecimento assume um papel preponderante: (...) a gente sempre se 

preocupou com essa coisa de criar condições para que o trabalhador adquira 

conhecimento, não é uma coisa fácil porque o pessoal não tem a prática da leitura. 

(Fala de um dos mediadores do grupo, junho/2006). 
                                                                                                                                               
nos remete a um possível fortalecimento das lutas de classes, por meio da formação de “quadro para o 
movimento sindical”. 
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É produtivo ressaltar, contudo, a partir das observações feitas, que a formação 

almejada pelos trabalhadores não se distancia da práxis, ou seja, eles não pretendem 

estudar a teoria pelo simples fato de obter conhecimento teórico. Pelo contrário, há um 

movimento em busca de esclarecimentos suscitados pela prática e que serão utilizados 

nela, no cotidiano; saberes que tornarão claro para o trabalhador, por exemplo, como 

acontece a extração da mais-valia, quais os objetivos da relação de produção capitalista, 

como se deram as conquistas trabalhistas ao longo da hegemonia do capital e qual o 

papel de transformação da classe trabalhadora diante de tudo isso:  

Iniciamos atualmente um estudo básico sobre a legislação trabalhista, 
conhecer a CLT e outro sobre a história do movimento operário. Pra 
quê? Para que a gente possa ter o conhecimento da legislação e ver 
através da luta operária que ela não veio de graça, não caiu do céu. 
Vieram das lutas dos trabalhadores, através dos tempos. Depois vamos 
passar para a história do movimento operário no Brasil, observando as 
lutas, até chegarmos à questão da consciência de classe. (Fala de um 
dos trabalhadores em formação, julho/2006). 
 

 Percebe-se, então, que os estudos buscam também fortalecer a consciência da 

necessidade de luta, seguindo o caminho da conscientização histórica e política dos 

trabalhadores. Principalmente em face do momento atual, 

  

(...) hoje a gente está vivendo um momento em que a luta de classes, 
em função do próprio desemprego, ela não está se dando assim tão 
arraigada, tão forte no dia-a-dia como em outros tempos. Estamos 
vivendo um desemprego muito forte, uma cultura do individualismo 
na sociedade. Então nesse tempo, o próprio Marx diz, a melhor coisa 
que você pode fazer é formar a classe trabalhadora para os embates 
que virão. (Fala de um dirigente sindical, também integrante do 
processo de formação, julho/2006). 

 

 Naturalmente, percebemos que as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores 

propiciam, além da formação política, um importante acesso à cultura geral, fato que 

permite a formação do que Gramsci (1997) intitula uma competência intelectual 

coletiva; ou seja, nos debates e inúmeros estudos feitos, os trabalhadores envolvidos em 

um movimento de aprendizagem coletiva enriquecem com a partilha, entre si, de 

saberes, experiências e, sobretudo, no engajamento na luta por interesses da própria 

classe.  

 Percebe-se, pois, a gradativa aquisição de novos conhecimentos e a indiscutível 

formação política que contribui bastante com a elaboração da consciência de classe e 

com o fomento da necessidade de luta por melhores condições para a classe 
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trabalhadora. Isso porque, a partir das leituras feitas ao longo dos encontros, uma 

sucessão de esclarecimentos vai se desencadeando, partindo-se do princípio de que as 

conquistas trabalhistas, até então alcançadas, foram fruto de muita luta e, 

principalmente, originaram-se historicamente da organização dos trabalhadores. 

 
  

5.2 As leituras e a dinâmica de estudo 

 

Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora 
de amar e seu direito de pensar.  

É da empresa privada o seu passo em frente,  
seu pão e seu salário. E agora não contente 

querem  
privatizar o conhecimento, a sabedoria,  

o pensamento, que só à humanidade pertence. 
(Bertoldo Brecht)  

  
 

 

O grupo das terças-feiras está estudando, alternadamente, o texto da CLT e a 

coletânea de artigos de Marx e Engels - Sobre o Sindicalismo (1968). Percebemos, a 

partir de nossa atividade investigativa, que a escolha aconteceu, no caso da CLT, pelo 

fato de os trabalhadores envolvidos sentirem a necessidade de compreender melhor as 

bases legais que lhes asseguram alguns direitos trabalhistas. Nesse estudo, alguns 

dirigentes sindicais conhecedores da legislação vão lendo, em voz alta e pausadamente, 

as previsões legais para os trabalhadores, que acompanham a leitura com o texto em 

mão. Após a explicitação de cada nova informação, exemplos de infração ou 

cumprimento da lei são proferidos, na tentativa de orientar o leitor sobre que atitude 

tomar diante de cada situação mencionada. 

Em seguida, abre-se um espaço para as discussões, nas quais os trabalhadores 

interferem com perguntas e depoimentos do cotidiano, procurando vincular o que estão 

lendo com o que vivenciam na prática: Eu faltei um dia e a empresa descontou dois, o 

que eu tenho que fazer?Reclamei e o patrão disse que quer ver a lei, ele disse que se eu 

levar a lei ele devolve o dinheiro (Depoimento de um trabalhador durante o ciclo de 

debates, junho/2006).  

O debate vai seguindo uma dinâmica de conscientização da classe trabalhadora 

diante de direitos por ora assegurados a eles, uma vez que se sabe da provável reforma 
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trabalhista, proposta durante o atual governo (2006), a qual intenciona flexibilizar 

muitas das conquistas até então adquiridas. As análises e posições assumidas diante das 

leituras são de suma relevância social e intelectual. Percebemos a clara e sistemática 

elevação cultural em curso. 

 O grupo que se reúne aos domingos está lendo e discutindo as seguintes obras: 

Fundamentos de Economia Política, P.Nikitin (1967); O Caminho da Servidão28, 

Friedrich Hayek (1990) e Princípios Fundamentais de Filosofia, Politzer (1954). Os 

textos são lidos e discutidos sistematicamente. Percebemos que alguns trabalhadores 

sentem muita dificuldade na compreensão das leituras, mas as discussões elucidam as 

dúvidas. Nesse grupo, no entanto, os debates concernem mais a aspectos teóricos, 

embora a relação com a prática seja constantemente realizada.  

 As duas reuniões (terça/domingo) também são enriquecidas por filmes e 

documentários sobre o movimento operário, como o documentário sobre o golpe sofrido 

por Hugo Chavez na Venezuela; manifestações populares recém-vivenciadas na França; 

as polêmicas e contrapontos do governo atual; dentre outros. Os filmes e documentários 

são assistidos, discutidos e relacionados com o contexto atual vivenciado pela classe 

trabalhadora no Brasil, ou seja, as práticas educacionais baseiam-se em uma formação 

humana considerada dialógica por Paulo Freire (1987). Os trabalhadores participam de 

ciclos de debates que propiciam o amadurecimento teórico das discussões, como 

também são levados a assumir uma postura crítica diante dos fatos que lhes são 

apresentados. 

 Existem, no entanto, inúmeros aspectos que ainda precisam ser amplamente 

discutidos a partir de nosso objeto de estudo. Outros elementos vão surgindo diante do 

maior contato com o campo, fato que explicita a densidade do objeto, mas que também 

nos leva a refletir sobre as possibilidades que a educação comprometida com a 

emancipação humana pode desenvolver. Podemos, por conseguinte, observar que o 

âmbito educacional constitui um todo complexo, relacionando suas partes em um 

movimento dialético que, a partir de um devir histórico, gradativamente desvela o real. 

As observações até aqui desenvolvidas nos remetem a uma concepção ampliada de 

                                                 
28 O texto que preconiza o neoliberalismo, escrito por Friedrch Hayek, é lido a fim de desvelar as 
intenções das teses neoliberais, sendo nesse sentido, duramente criticado e contestado pelo grupo. A 
escolha de tal leitura ocorreu para se “conhecer a teoria do inimigo”, expressão utilizada pelos 
trabalhadores. 
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educação, que transcende os espaços formais e pode vir a efetivamente assumir um 

caráter politizador. 

Nessa trajetória, compreendemos que o devir investigativo, diante dessa práxis 

humana, não pode ocorrer de imediato, pois, “a primeira vista” (KOSIK, 2002), ele pede 

um detido aprofundamento das reflexões feitas, a partir dos dados colhidos e das 

observações desencadeadas. É necessário, então, que se confira um tratamento mais 

profundo às abordagens, principalmente por se tratar de um estudo que busca se deter 

em aspectos relacionados à subjetividade dos sujeitos investigados, até porque: “o 

indivíduo se move em um sistema formado de aparelhos e equipamentos que ele 

próprio determinou e pelos quais é determinado, mas já há muito tempo perdeu a 

consciência de que esse mundo é criação do homem”. (KOSIK, 2002, p. 74).  

  Nessa incursão, foi-nos possível perceber que as relações formativas que 

envolvem nosso cenário de investigação parecem relacionadas ao fortalecimento da luta 

de classes, ou seja, estamos diante de sujeitos que vislumbram, com a apreensão do 

conhecimento, mais uma forma de fortalecimento diante do domínio do capital. O 

referido grupo parece se constituir como uma forma de resistência ao ataque do qual o 

movimento sindical é alvo diante do desemprego estrutural e da implementação das 

teses neoliberais. 

 Estamos, por fim, diante de relevante temática, porquanto esta concilia aspectos 

formativos, políticos, ideológicos e sociais, perspectiva que suscita a aproximação com 

trabalhadores que elaboram um espaço educacional diverso, revelando, em parte, as 

limitações das instituições formais de ensino e a possibilidade de 

transformação/reflexão por intermédio da educação. Nesse sentido, investigar pessoas 

que buscam uma inserção político-educativa por meios próprios, partindo de intenções 

coletivas que demonstram uma autodeterminação admirável, mantendo-se evidentes 

interesses classistas, revela-se um desafio de relevância social e científica. 
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5.3 O setor gráfico de Fortaleza em tempos neoliberais 

 

As massas humanas que se tornaram desnecessárias  
À rentabilidade do sistema são descartadas.  

Não há aí grande novidade.  
Tal como já ocorreu diversas vezes no passado  

– inclusive na época da “reinvenção da escravidão” no mundo 
moderno –, O atual surto de modernização capitalista recria ou 

fortalece  
Relações sociais arcaicas,  

Que as sociedades já haviam abolido 
 Ou estavam em vias de fazê-lo.  

(BENJAMIN, 1988, p.33). 
 

 De acordo com os debates já travados, percebemos que, com o esgotamento 

gradativo do fordismo-taylorismo, diante da automação que se desenvolve em todos os 

níveis dos setores de transformação e de serviços, abre-se margem ao que Marx 

denominou de transformação do trabalho vivo em trabalho morto. A desigualdade 

social, nesse sentido, acentua-se em âmbitos mundiais, como barbárie (KURZ, 2004), e 

como negação, excluindo uma das etapas determinantes do próprio capitalismo: a 

proletarização e o assalariamento, levando grandes contingentes da população à miséria. 

 Deflagra-se, então, uma nova etapa geral do capital, implementada pela busca de 

novos nichos de mercado, denominada por Chesnais (1996) de mundialização do 

capital. Utilizam-se o avanço tecnológico e a hegemonia do neoliberalismo como 

estratégias para uma reordenação no modo de produção capitalista. As opções em curso, 

no entanto, além de não se mostrarem capazes de superar a crise, por esta apresentar 

caráter estrutural, aprofundam a segregação social. As máquinas em atividade e as que 

estão em processo de engenharia anunciam a sua independência. 

  Referido fato, de acordo com Kurz (2004), deveria ser motivo para a diminuição 

das jornadas de trabalho, sem acarretar perdas salariais ou desemprego, no entanto, 

outro fenômeno é denunciado por Antunes (2003): quanto mais automatizada é a 

empresa, mais se intensifica a força de trabalho. Em outros termos, a flexibilização 

produtiva, sob a lógica capitalista, em nada tem aliviado as relações trabalhistas, pois, 

além de ocasionar desemprego massivo, aplicou a multifuncionalidade: um mesmo 

trabalhador é levado a assumir mais de uma função, operando diversas máquinas, sem 

aumento salarial e contando com a intensificação de sua carga horária. 

 Assim, uma atividade que antes era desenvolvida por vários trabalhadores é 

drasticamente modificada no acréscimo de tecnologia, para a total redução dos custos 
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com mão-de-obra, energia e tempo. Temos, dessa forma, de acordo com o que já 

discutimos até agora, o advento de uma nova forma de administração do trabalho, 

também denominada de Toyotismo - modelo fabril desenvolvido no Japão, desde o pós-

guerra, que se adapta aos momentos de crescimento lento, de crise, portanto -, pois tem, 

segundo Ohno (1997, o idealizador do just-in-time), como objetivo central a total 

eliminação de desperdícios, produzindo pequenas quantidades com grandes variedades, 

no tempo e na medida certa, alcançando estoques mínimos. 

 Esse modo de produção japonês, de acordo com Antunes (2003), começou a ser 

adotado no Ocidente a partir dos anos 1970, por conta do esgotamento do padrão de 

acumulação taylorista/fordista. Tem-se a era da acumulação flexível. Nesse sentido, se a 

primeira e a segunda Revolução Industrial massificaram os trabalhadores, jogando-os 

aos milhares dentro das fábricas e, em contradição com o capital, davam-lhes as 

mínimas condições, de forma coletiva, para defenderem suas consignas como 

assalariados; a terceira (microeletrônica, robótica, informática, telecomunicações, novos 

materiais, novas formas de energia, de comunicação) foi utilizada para a desagregação, 

individualizando-os, por meio de nova estratégia do capital: flexibilização produtiva. 

Como podemos observar a partir da fala de um de nossos trabalhadores (março, 2007): 

 

(...) outra questão é o sindicalismo aí, que para muita gente é utopia, já 
é coisa do passado, muita gente está dizendo por aí que discutir 
sindicalismo hoje é coisa do passado, é coisa do século XX (...), e a 
gente não acredita que seja, porque para nós isso é coisa dos patrões 
dizer que sindicato não presta, é coisa de enganar o trabalhador, que é 
enrolação que não tem mais futuro, que hoje é parceria, já pensou 
parceria entre capital e trabalho? É mesmo que lobo com as galinhas 
não é? Ou então raposa com galinha, aí não dá para ter parceria é um 
comendo o outro, então essa briga, a luta de classes não vai acabar 
nunca, enquanto houver capitalismo vai ter luta e agente aqui vai está 
estribuchando de qualquer jeito, não adianta ficar parado. 

 

 Percebe-se, então, a partir dos próprios trabalhadores, que está incluso no 

receituário da nova fase capitalista o combate ao sindicalismo e a qualquer organização 

de trabalhadores que se articule como resistência ou confronto a lógica do capital. Isso 

porque há, como já debatemos a partir de Antunes (1995) e de Harvey (1992), todo um 

movimento diante do paradigma contemporâneo, em busca de cooptar os trabalhadores, 

tornando-os mais individualizados e, por conseguinte, fragmentando-os como classe, o 

que tem como forte aliado o desemprego estrutural.  
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 Contudo, ao dispor dessa ferramenta como instrumento de transformação, o 

capital contraditoriamente ameaça seus fundamentos: o assalariamento e a extração da 

mais-valia, busca nos marcos do neoliberalismo reduzir custos, a fim de alcançar maior 

lucratividade, acirrando a competitividade e exigindo cada vez mais do trabalhador 

eficiência, polivalência, boa convivência em grupo (ciclos de qualidade), criatividade, 

mais responsabilidade e compromisso. Desta feita, a reorganização produtiva atuante no 

interior das empresas revolucionou todo o processo organizacional, da gerência ao chão 

de fábrica. 

 Essas exigências inauguram, de acordo com Kober (2004), um elemento: a 

apropriação da subjetividade do trabalhador. Se antes este era impedido de conhecer 

todas as fases do trabalho, de pensar e idealizar o produto (taylorismo), conhecendo 

toda a produção (fordismo), agora é chamado a intervir em brainstorm (tempestade de 

idéias). Diante dessa nova fase, mediante os chamados ciclos de qualidade, os 

indivíduos são levados a avaliar e discutir o processo produtivo, interagindo com os 

outros e tornando-se exploradores de si mesmos. Temos a evidência de um fato 

denunciado por Marx (2004): “O trabalhador encerra sua vida no objeto; mas agora ela não 

pertence mais a ele, mas sim ao objeto. Por conseguinte, quão maior esta atividade, tanto mais 

sem-objeto é o trabalhador”.(p.81). 

 Ou seja, o trabalhador, diante do modo de produção capitalista, não é o dono do 

que produz, de sua criação, pois não recebe, nas mais das vezes, o valor necessário à 

subsistência. Agora, para efeito de exemplo das transformações discutidas, 

analisaremos a categoria trabalhista, alvo de nossa investigação, que sente os reflexos da 

reestruturação produtiva: os gráficos na cidade de Fortaleza – CE. A partir do 

depoimento, recolhido em entrevistas não-estruturadas, aplicadas a trabalhadores da 

área que vivenciaram as metamorfoses sofridas pelo mundo do trabalho, contando 

também com dados cedidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Gráficos no Estado do 

Ceará, faremos adiante uma explicitação dos fatos encontrados. Em um movimento 

dialético, procuraremos identificar nestes a síntese entre teoria e prática, diante dos 

aspectos teóricos até então analisados. 

 De acordo com os entrevistados, a partir da década de 1980, em Fortaleza, houve 

uma mudança gradativa, na forma de produção gráfica, substituindo-se a composição a 

quente (linotipia), pela a frio (offset). Esta substituição de maquinaria, embora tenha 

afirmado a modernização da forma de impressão, não ocorreu, simultaneamente, a uma 

especialização para o quadro de profissionais. O resultado é que as máquinas, tornadas 
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obsoletas, ou foram sucateadas ou guardadas em galpões, sem uso. Como exemplo, o 

caso das linotipos e impressoras da Imprensa Oficial do Ceará, extinta em 1997. Com 

elas, desapareceram as funções correlatas, reaparecendo em um novo setor, que passou 

a ocupar o seu espaço na produção gráfica, por uma exigência do mercado 

automatizado: a computação. 

 Nesse sentido, percebemos, pelas entrevistas, que a nova ferramenta (o 

computador) extrapolou as atividades administrativas e desempenha hoje, de forma 

asséptica (ausência de insalubridade), funções gráficas como tipógrafo, linotipista, 

paginador, diagramador, arte-finalista, desenhista, entre outras, sintetizando-as em 

apenas uma: editor eletrônico. Evidencia-se, então, pelos relatos, o desemprego em sua 

forma estrutural (Antunes, 2004). Outro aspecto apontado pelos trabalhadores foi o de 

que esse novo setor não está isento, pelas exigências que lhes são peculiares, 

caracterizadas pela longa exposição dos trabalhadores a esforços repetitivos, de doenças 

ocupacionais, dentre elas, a DORT29. 

 Diante dessa lógica de reorganização, muitos dos profissionais gráficos, que 

passaram pelo processo de automação, foram banidos do mercado de trabalho. Alguns 

conseguiram aposentar-se. Outros, mesmo experientes, porém julgados pelo sistema 

como “residual”, vivem na informalidade, sujeitos à segregação social. Tem-se o 

resultado claro da revolução tecnológica, desenhando um novo perfil para a classe que 

vive do trabalho, estando esta mais serviçal e menos digna, fato anteriormente 

mencionado por Kurz (2004).  Subordinados, assim, às mesmas normas, os que  

permaneceram no setor gráfico estão submetidos à polivalência, a jornadas de trabalho 

abusivas e salários reduzidos, numa forma notória de precarização do trabalho, a 

exemplo do que foi citado por Kober (2004).  

 Com relevância, um dado colhido no Sindicato dos Gráficos em muito relaciona-

se à exigência dos padrões citados há pouco: recentemente (2004), em Fortaleza, 

organizados pelo sindicato patronal, o UNIGRAFICA, empresários de gráficas de porte 

médio (de 30 a 90 empregados), montaram um projeto de qualificação em produção 

offset voltado para os jovens, num processo de reciclagem profissional. As exigências 

de admissão ao curso técnico na entidade formadora, no caso o SENAI-Ceará, apoiado 

pelos estágios de revezamento nas empresas, assim foram definidas pelo 

UNIGRAFICA:  

                                                 
29 Doença Ocupacional Relacionada ao Trabalho. 
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Os impressores a serem formados na sistemática proposta devem ser 
pessoas com 18 anos ou mais, com formação de nível médio, 
dinâmicas e com os conhecimentos condizentes à sua formação. 
Devem ter acuidade visual e perfeita sensibilidade cromática. (Revista 
UNIGRAFICA, janeiro de 2004, ano II, nº 09).  
 

 Segundo depoimento dos trabalhadores, o resultado não foi o esperado. Ocorreu 

uma série de desistências por parte dos cursistas, precisamente pelas condições de 

trabalho e propostas de salários oferecidas, originando , inclusive, situações 

conflituosas, esbarrando na Justiça Trabalhista. O importante a ressaltar, porém, é a 

motivação que levou o sindicato econômico30 a adotar essa medida. Para os 

entrevistados, o objetivo era oxigenar o setor industrial sob vários aspectos: substituir 

trabalhadores antigos com salários altos, portadores de “vícios” profissionais e de 

adaptação difícil às novas exigências organizacionais.  

 As estatísticas da ABIGRAF - Associação Brasileira da Indústria Gráfica 

apresentam dados que evidenciam o desemprego ocasionado nesse setor, em face da 

automação. Em 2002, no Brasil, havia 15.178 empresas e 195.899 trabalhadores. Em 

2004, 15.516 empresas e 201.996 trabalhadores. Vale dizer, um crescimento numérico 

de 338 empresas e de 6.097 empregados. Em contrapartida, porém, em São Paulo, onde 

a automação é mais intensa e a reestruturação produtiva é seguida à risca, o número de 

empresas caiu de 5.436 para 5.367 no mesmo período e o número de empregados 

reduziu de 90.129 para 83.480, ou seja, 6.649 novos desempregados. 

 No Ceará, de acordo com números fornecidos pelo sindicato em estudo, no 

mesmo período, em 2002, havia 320 empresas e 3.180 trabalhadores. Em 2004, 377 

empresas e 4.529 empregados. Este crescimento de 4.24% em relação à mão-de-obra, 

porém, não representou benefício aos trabalhadores locais atingidos pela mudança de 

padrões tecnológicos, mas sim aos imigrantes vindos de outras regiões brasileiras, 

dispostos a empregar-se com baixos salários. Pelos incentivos fiscais, denunciam os 

trabalhadores entrevistados e, patrocinados pelo Governo do Estado, surgiram de outras 

localidades, principalmente da região sul, “plantas inteiras” (máquinas e trabalhadores) 

do setor de embalagens (produção gráfica), almejando baixos custos. 

     A própria ABIGRAF, analisando o quadro conjuntural em relação ao emprego, 

comparando 2004 com 2005, confirma:  

                                                 
30 Sindicato econômico é uma instituição sindical fundada e administrada pelos patrões, não defedendo, 
assim, os interesses dos trabalhadores. 
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Quando analisamos as empresas por porte, comparativamente ao ano 
anterior, verifica-se que a tendência de redução de quadro de pessoal 
ampliou-se mais significativamente nas empresas de maior porte, ou 
seja, empresas acima de cinqüenta empregados (www.abigraf.org.br). 
  

 De acordo com os dirigentes sindicais entrevistados, a reestruturação produtiva 

também afetou, consideravelmente, o comportamento do movimento sindical, fato que 

nos remete às explanações de Antunes (2003) e Perry Anderson (1995). As contradições 

de classe foram postas de lado. A prioridade eleita pelas centrais sindicais, 

principalmente pela Central Única dos Trabalhadores, afirmam os sindicalistas, foi a da 

parceria, da colaboração de classes, em nome do equilíbrio, da proteção à economia 

nacional, numa suposta preservação do emprego. Denuncia um deles: 

 

 Não foi sem causa, que surgiram as câmaras setoriais, o banco de 
horas, as comissões de conciliação prévia, etc. A idéia, era a garantia 
do emprego, que de fato não aconteceu. Inúmeros acordos foram 
quebrados. Ao aceitar simplesmente a política de negociação, o 
movimento sindical perdeu a sua força, de proteção e defesa da classe 
trabalhadora. Passou a negociar perdas, deixando-se cooptar, 
aceitando as novas regras do jogo neoliberal.  (PRESIDENTE do 
SINDGRACE, em 2006). 
 

 Percebe-se, por fim, que o setor trabalhista analisado (gráficos) vivencia o 

contexto concreto de precarização e desregulamentação social idealizado por F. Hayek 

(1990). O neoliberalismo tem fincado raízes no Brasil. Basta particularizar cada 

categoria laboral para perceber o viés desse programa, que viabiliza a identificação de 

tais preceitos anti-sociais. Com efeito, por meio dos depoimentos coletados, podemos 

constatar que muitos gráficos perderam não só o emprego, mas também a função 

produtiva, em virtude da automação a serviço do capital.  

 Desta feita, medidas sociais devem ser tomadas para absorver esses e tantos 

outros profissionais banidos do mercado de trabalho. Por isso, novas perspectivas 

políticas precisam surgir; é nesse sentido, pois, que os trabalhadores reunidos no 

Sindicato dos Gráficos defendem a organização de cursos de autoformação, na tentativa 

de elucidarem questões teóricas pertinentes às lutas e conquistas dos trabalhadores, 

como também, buscam o contato com uma cultura ampla e comprometida com a 

conscientização. Estaríamos, então, diante de um movimento de resistência de 

trabalhadores? Observemos as análises do tópico seguinte. 
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5.4 Cultura e Elevação Intelectual dos Trabalhadores: Os Gráficos em Discussão 
 
 
 

A cultura é algo bem diverso.  
É organização, disciplina do próprio eu interior, 

 apropriação da própria personalidade,  
conquista de consciência superior: 

 e é graças a isso que alguém consegue  
compreender seu próprio valor histórico, 

 sua própria função na vida, seus próprios  
direitos e seus próprios deveres. 

 (Gramsci, 200, p. 58) 
 

 

Para iniciarmos nossa reflexão, é imprescindível compreendermos a concepção 

de cultura anunciada por Gramsci (2004) e o papel desta diante das vivências humanas e 

do antagonismo social, indo além dos conceitos meramente técnicos que circundam tal 

significado. Com efeito, frente a essa perspectiva gramsciana, não se pode pensar a 

cultura sem se considerar a construção histórica do homem como sujeito de suas 

próprias ações e inferências no mundo. Ou seja, os aspectos culturais são elaborados na 

tessitura das relações sociais, a partir de valores extraídos da práxis humana. 

Nesse sentido, não seria equívoco considerarmos que a classe trabalhadora, 

mesmo fortemente influenciada pelos valores culturais da classe dominante, tem cultura 

própria favorecida por suas vivências e leituras de mundo, a partir de aspectos coletivos 

consolidados diante do antagonismo social e da histórica luta de classes. Há razões para 

crermos que relações sociais constroem o próprio homem, uma vez que este, diante de 

um movimento dialético, tanto se influencia quanto é influenciado, tanto transforma 

quanto é transformado. Cabe enfatizar que o grupo de trabalhadores foco de nossa 

pesquisa, tem apresentado aspectos que muito nos remetem ao pensamento gramsciano, 

uma vez que se organizam em busca de elevação do potencial intelectual em sentido 

amplo (política e cultura geral), acreditando ser este um bom aporte para as lutas de 

classes. Destarte, nos levam a relacionar esse caso em específico com o que Gramsci 

(1997) vai intitular de a formação de um círculo de cultura, que, como mais à frente 

discutiremos, busca estruturar uma competência intelectual coletiva, no intuito de 

socializar conhecimentos e fortalecer a classe em termos culturais.   

Sabemos, todavia, que, na presente sociedade de consumo, as pessoas são 

estimuladas a cultuarem o supérfluo e a atribuírem às mercadorias, produto do trabalho 

humano, um valor que transcende os próprios homens, afastando-se estes de valores 
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coletivos promotores do bem comum. É importante, contudo, apontar que, ainda assim, 

a cultura dos detentores do poder não é unívoca e absoluta, alguns indivíduos, mesmo 

que em minoria, tentam fazer frente a tais preceitos. Seria este, então, o caso dos 

trabalhadores que estamos investigando? É nesse movimento de complexificação das 

relações humanas que os indivíduos, gradativamente, trilham sua própria história e 

constroem sua identidade social. Para isso, afirma Gramsci (2004, p. 58): “É que só 

pouco a pouco, de estrato em estrato, a humanidade adquire consciência de seu próprio 

valor e conquista o direito de viver independentemente dos esquemas e dos direitos de 

minorias que se afirmaram historicamente no momento anterior”. 

É preponderante enfatizar que essa consciência, assim como assinala Gramsci 

(2004), não se dá sob a égide do espontaneísmo, como um movimento natural e 

“evolutivo” da Humanidade. Pelo contrário, o processo que desencadeia essa postura 

reflexiva, de acordo com Marx (1998), é resultado da aquisição de uma consciência 

revolucionária, assimilada na prática cotidiana das lutas de classes, diante da qual o 

indivíduo rompe com a superficial “consciência de si mesmo” e parte para um estágio 

mais crítico e comprometido com a transformação da realidade que lhe é imposta. Nessa 

perspectiva, ainda afirma Marx (1998, p. 34): 

 

(...) está claro que a verdadeira riqueza intelectual do indivíduo 
depende inteiramente de suas relações reais. É só desta maneira que 
cada indivíduo em particular será libertado das diversas limitações 
nacionais e locais que encontra, sendo colocado em relações práticas 
com a produção do mundo inteiro (inclusive a produção intelectual) e 
postos em condições de adquirir a capacidade de desfrutar a produção 
do mundo inteiro em todos os seus domínios (criação dos homens). 

 
Até onde pudemos observar, o grupo de estudos do Sindicato dos Gráficos tem 

trabalhado na perspectiva anunciada acima por Marx (1998). Isso porque as leituras, os 

filmes e os debates vivenciados por tais trabalhadores buscam relações práticas com a 

produção intelectual, objetivando, assim, a capacidade de apropriar-se de uma cultura 

ampla que lhes possibilite a conscientização política. Desta feita, em diálogo com Marx 

(1998), percebemos que, assim como defende Gramsci (2004), a cultura é construída 

historicamente pelos homens a partir de suas relações e práticas sociais. Os indivíduos 

precisam, assim, ter contato com uma cultura geral e ampla para que possam adquirir 

múltiplas capacidades de teor crítico-intelectual, passando também pelo reconhecimento 

de valores próprios e de um 
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(...) continuado trabalho de crítica, de penetração cultural, de 
impregnação de idéias em agregados de homens que eram 
inicialmente refratários e que só pensavam em resolver por si mesmos, 
dia-a-dia, hora a hora, seus próprios problemas econômicos e políticos 
sem vínculos de solidariedade com os que se encontravam na mesma 
situação.(GRAMSCI, 2004, p. 59).  

 
Referido pensamento gramsciano nos parece contemplado no depoimento de um 

dos trabalhadores gráficos entrevistados, ao se referir ao curso de formação política 

investigado, diante do contexto capitalista da contemporaneidade: 

 

Num momento como esse, estamos vendo uma estagnação das lutas 
em si, dos confrontos, num momento como esse nós vemos uma 
importância muito grande na formação política, na formação 
intelectual, na formação de uma forma geral, por que isso? Nós temos 
uma carência muito grande de quadros no movimento sindical, além 
dos que já saíram, que a gente chama vulgarmente de “desbundados”, 
essa palavra de “desbunde”, quer dizer sair do movimento...Além do 
desbunde tem a cooptação que foi muito grande, além da cooptação 
em nosso caso particular nós temos uma carência, em nossos 
trabalhadores a formação é mínima, além da formação intelectual, a 
formação política e nós nos últimos tempos resolvemos investir nisso, 
na formação (...). (fevereiro de 2007). 
 

Está clara a consciência da necessidade de formação e cultura ampla para esse 

trabalhador em estudo, uma vez que investe esforços pessoais e coletivos no intuito de 

capacitar-se como classe que precisa fazer frente aos ditames do capital. A partir do 

relato, percebe-se a leitura crítica realizada sobre a fase capitalista atual, como também 

o reconhecimento da carência cultural, intelectual e política por parte dos trabalhadores 

em formação. Cabe destacar que tal trabalhador nunca leu Gramsci, no entanto, nos dá a 

impressão de já tê-lo feito, pois os argumentos utilizados muito se aproximam de tal 

perspectiva teórica. Dessa forma, a partir da práxis e pela práxis, os trabalhadores 

investem em âmbitos informais em educação: 

 

(...) pra que isso (a formação)? Além da gente saber enfrentar os 
patrões, saber também como lá fora se manifestar politicamente nos 
movimentos como um todo, aí tanto enfrentar governo, enfrentar os 
patrões e o próprio movimento sindical que é eclético, tem um 
movimento que vai a luta mesmo, tem movimento que é só de 
fachada, a gente tem que tá batendo nisso. Então nós temos que está 
capacitados em todos os aspectos, por isso nós resolvemos nesse 
momento, partir para essa questão, para nós é fundamental, a 
formação como um todo e principalmente política. (depoimento de um 
trabalhador entrevistado em fevereiro de 2007).  
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É nessa linha de raciocínio que Gramsci (2004) anuncia uma “consciência 

unitária do proletariado”, ancorada em uma cultura que lhes é peculiar. Para esse autor, 

as rupturas sociais historicamente consolidadas, como a Revolução Francesa, por 

exemplo, foram precedidas por intensas fomentações sócio-culturais. Tal fato nos 

remete ao que Marx (1890) intitula de condições subjetivas31 que, uma vez aliadas às 

objetivas32, devem favorecer um levante revolucionário.  Rompe-se, assim, com a 

concepção de cultura enciclopédica, que restringe o significado da mesma a aspectos 

meramente instrumentais, impostos pela hegemonia da classe dominante. Em outras 

palavras, aspectos culturais convencionados por valores elitizados e pouco 

comprometidos com o coletivo, direcionando-se sempre à exacerbação de interesses de 

minorias em detrimento da maioria. Como afirma Marx (1998, p. 48), 

 

os pensamentos da classe dominante são também em todas as épocas 
os pensamentos dominantes; em outras palavras, a classe que é o 
poder material dominante numa determinada sociedade é também o 
poder espiritual dominante. A classe que dispõe dos meios da 
produção material dispõe também dos meios da produção intelectual, 
de tal modo que o pensamento daqueles aos quais são negados os 
meios de produção intelectual está submetido também à classe 
dominante. (Grifo do autor) 

 
 
 

Pois bem, para Gramsci (2004), a formação de uma consciência unitária do 

proletariado se dá a partir da crítica aos preceitos sociais, políticos e econômicos do 

capitalismo, como uma preparação da consciência que precede as revoluções: 

 

É através da crítica à civilização capitalista que se forma ou se está 
formando a consciência unitária do proletariado: e crítica quer dizer 
cultura, e não evolução espontânea e natural. (p. 60). 
 
E essa consciência se forma não sob a pressão brutal das necessidade 
fisiológicas, mas através da reflexão inteligente (primeiro de alguns e 
depois de toda uma classe) sobre as razões de certos fatos e sobre os 
meios para convertê-los, de ocasião de vassalagem, em bandeira de 
rebelião e de reconstrução social. O que significa que toda revolução 
foi precedida por um intenso e continuado trabalho de crítica, de 
penetração cultural (...). (p. 58).  

 

                                                 
31  Condições, de acordo com Marx (1890), que dependem das ações, vontades, pensamentos e idéias 
humanas. 
32 Condições, de acordo com Marx (1890), que independem das vontades ou ações humanas, ou seja, já 
estão historicamente postas.  
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Com efeito, para Marx (1998), tal consciência ocorre diante da ruptura com a 

subsunção do trabalho ao capital na tentativa de inaugurar uma sociedade baseada em 

homens “donos de si”, com relações de produção coletivas e livres da propriedade 

privada, superando o estágio daqueles indivíduos que vivem meramente em si mesmos, 

sem a perspectiva do coletivo e das relações com o outro. Nessa perspectiva, a classe 

trabalhadora teria que se submeter a um longo e árduo trabalho de conscientização, 

revendo seus conceitos e valores culturais e, principalmente, fortificando-se diante da 

luta de classes, da práxis revolucionária. 

Como podemos observar, essa transformação sócio-cultural proposta por Marx 

(1998) e reafirmada por Gramsci (2004) não se dá a partir de bases meramente 

espirituais, mas exigem uma profunda modificação no modo de produção da vida 

material dos indivíduos, na organização social do trabalho, partindo para uma 

apropriação coletiva dos meios de produção. Isso porque, na lógica capitalista, os 

aspectos intelectuais estão, indubitavelmente, associados às relações econômicas 

vivenciadas em cada sociedade, pois o acesso ao saber sistematizado e científico 

estrutura-se em uma evidente relação de poder: à classe dominante cabe a apropriação 

do saber intelectual e científico e às camadas populares resta o puramente técnico e 

industrial.  

No entanto, no seio do Sindicato dos Gráficos de Fortaleza, um movimento 

diferenciado parece estar em curso. A partir de leituras marxistas, realçando que eles 

estudam textos do próprio Marx (mesmo com séria defasagem escolar), tais 

trabalhadores apostam na formação como forte ferramenta de enriquecimento das lutas 

sindicais ou trabalhistas de uma forma geral, principalmente em um ambiente histórico 

de fragmentação da classe trabalhadora. Por isso, investem em leituras e debates sobre 

Economia-Política, Filosofia, Atualidades e fundamentos marxistas em geral, o que os 

torna cada vez mais interessados por uma cultura ampla, geral e revolucionária, como 

percebemos a partir de suas palavras: 

 

A gente notou aqui até pelos nossos cursandos, que já disseram assim: 
“a gente deu um passo muito grande, nós não sabíamos de nada”. A 
maioria de novatos, tem alguns veteranos, mas a maioria é de novatos, 
então o pessoal está gostando, a gente tá vendo que o pessoal tá vindo 
mesmo, tá criando condições para isso, eu acho que nós vamos dá um 
salto de qualidade muito grande em termos de formação aqui dentro 
do sindicato. (Dirigente Sindical, janeiro de 2007). 
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Todavia, em termos gerais, o acesso ao pleno desenvolvimento intelectual, acaba 

por ser privilégio dos possuidores de condições financeiras abastadas, não eximindo a 

possibilidade de que determinados indivíduos da classe menos favorecida consigam, por 

méritos individuais e pessoais, ascender a determinados postos que exijam primor 

intelectual. No entanto, é factível ressaltar que em aspectos mais gerais, a classe dona 

dos meios de produção também domina a produção espiritual (Marx, 1998) de cada 

comunidade dividida em classes sociais antagônicas. 

Tem-se, então, a clássica separação entre o “saber” e o “fazer”, ou seja, a 

dicotomia entre o trabalho intelectual e o técnico e industrial. Diante de tal propósito, as 

minorias historicamente acomodadas no poder integram a elite intelectual de cada 

organização social que dominam, enquanto a grande massa desprovida dos meios de 

produção, apesar de possuir ciclos próprios de cultura33, submete-se ao trabalho 

estranhado34 e à falta de contato com as mais ricas e solenes produções e descobertas 

espirituais da Humanidade.  

Assim, por ser desprovida dos meios de produzir sua vida material, a classe 

trabalhadora também não é partícipe do processo de aquisição dos elevados saberes 

intelectuais - mesmo porque não seria interessante aos representantes do capital 

favorecer um processo de esclarecimento intelectual àqueles que até então estão à 

margem desse privilégio e são, nessa óptica, fonte maior de seu acúmulo de riquezas. 

Por conseguinte, para ter acesso a uma formação emancipadora e reflexiva, a classe 

trabalhadora precisa criar espaços não formais organizados por seus próprios 

intelectuais orgânicos para então, coletivamente ter acesso ao conhecimento amplo e 

irrestrito. Tal fato nos revela, pois, uma relação direta com o grupo de estudo do 

Sindicato dos Gráficos.   

É com base na tentativa de romper com essa expropriação histórica do saber 

intelectual das massas populares que Gramsci propõe um modelo de escola unitária que 

se destina a “desenvolver em cada indivíduo humano a cultura geral (...) o poder 

fundamental de pensar e de saber se orientar na vida” (1997, p.117). Este modelo tenta 

apontar uma nova prática escolar que se afaste do intenso processo de diferenciação, 

especialização, particularização e segregação formativa, destinado a atender as 

                                                 
33 Apesar de possuir manifestações culturais que lhes são peculiares, valores próprios inerentes a sua 
categoria social, constituídos a partir de suas vivências e contatos com o mundo real e concreto que a 
envolve. 
34 Trabalho que é exterior ao trabalhador, que lhe é estranho por ser fruto de relações de exploração e por 
ser destinado a produção de mais-valia e não a realização material e espiritual daquele que emprega sua 
força de trabalho.  
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demandas de mercado, adotado pelos atuais modelos de educação formal. O novo 

paradigma gramsciano busca contribuir, efetivamente, com a formação de sujeitos 

emancipados e conscientes de suas ações sócio-econômicas e culturais: 

 

O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre 
trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em 
toda a vida social. O princípio unitário, por isso, refletir-se-á em todos 
os organismos de cultura, transformado-os e emprestando-lhes um 
novo conteúdo. (p. 125). 
 

Pode-se objetar que a forma atual de organização escolar atende a um dualismo 

educacional construído historicamente pela consolidação da concentração de renda. 

Vimos, diante do depoimento dos trabalhadores, a imensa carência formativa vivenciada 

pela classe trabalhadora. Temos então, de um lado, os que são preparados para assumir 

cargos de ascensão social exigentes de uma formação universitária de qualidade e, 

atinente à lógica segregadora do capital; no outro extremo, temos aqueles que, por 

circunstâncias sócio-econômicas desfavorecidas, devem apropriar-se de um saber 

meramente técnico que lhes possibilite, de forma subalterna, a venda de sua força de 

trabalho.  

Evidencia-se, assim, o fenômeno que Gramsci (1997, p. 118) denomina de 

“divisão fundamental entre escola clássica e profissional”. A clássica destina-se à classe 

dominante e seus intelectuais, já a escola profissional com saberes instrumentais, é 

direcionada às camadas menos favorecidas da sociedade. Nessa perspectiva, os 

trabalhadores desfrutam de uma educação muito mais voltada ao técnico-profissional, 

deixando em um segundo plano uma formação cultural e intelectual plena, que permite, 

substancialmente, um maior índice de criticidade e reflexão.  

Por isso, vislumbrando a elevação cultural e intelectual dos trabalhadores, e 

procurando garantir a estes melhores condições de atuação e construção de sua própria 

história, diante de novos moldes sociais, é que Gramsci (1997) propõe uma educação 

unitária em âmbitos formais e informais, por meio da qual todos os indivíduos possam 

ter acesso a todas as forma de produção da vida espiritual da humanidade. Desta feita, 

os indivíduos poderiam ter as mesmas oportunidades de ingresso no “mundo do 

conhecimento”; poder-se-ia, então, coletivizar os saberes intelectuais e culturais. 

Sabemos, pois, que tal evento tem como pré-requisitos imensuráveis 

transformações na produção da vida material dos homens, pois as duas formas de 

construção da vida humana não se dissociam e agudizam-se em um processo de 
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interdependência. Ou seja, para romper com as relações sociais de exploração, a classe 

trabalhadora precisa adquirir uma consciência revolucionária e partir para a ação. 

Todavia, esse é um processo que, segundo Marx (1890), exige condições objetivas e 

subjetivas tanto de caráter material, quanto de caráter espiritual.  

É indiscutível que os trabalhadores precisam ter acesso a outra estrutura 

educacional, mas enquanto essa realidade não chega, o que precisa ser feito? Parece-nos 

que a proposta de escola unitária gramsciana dificilmente conseguirá efetivar-se no seio 

da sociedade capitalista, é um modelo que não atende às exigências da subordinação 

cultural da classe trabalhadora. Contudo, é necessário reconhecermos que essa 

perspectiva educacional proposta por Gramsci (1997) favorece a manutenção de uma 

cultura revolucionária, voltada para valores e princípios coletivos, que precisam ser 

cultivados mesmo diante da subsunção do trabalho ao capital. Mas o que fazer para 

implementá-la?  

É certo que o caminho deva ser trilhado primeiro em âmbitos informais, como 

nos parece que tem acontecido no Sindicato dos Gráficos, uma vez que não precisam do 

reconhecimento do Estado, para depois, gradativamente, em um movimento ampliado e 

solidificado, corroer-se a estrutura formal e segregadora da educação sob moldes 

capitalistas, uma vez que não há, de nosso conhecimento, nenhum movimento em curso 

no Brasil que possa efetivamente romper com esse modelo excludente, implantando 

uma nova sociedade. 

Tais perspectivas alternativas de educação precisam acontecer em âmbitos 

informais, visto que, a um Estado capitalista não interessaria a legitimação de uma 

educação que se voltasse aos interesses das classes menos favorecidas, tendo em vista a 

ignorância intelectual é uma forte aliada para a democracia burguesa, que precisa de 

manipulações eleitorais para manter-se hegemonicamente no poder35.  

 Acerca da possibilidade de elevação intelectual e cultural dos trabalhadores, 

segundo Gramsci (1997), as camadas populares possuem seus próprios líderes e 

intelectuais, aqueles que desempenham papel importante na organização da cultura de 

massa, como podemos observar dentro do grupo estudado.  Entretanto, cabe-nos 

                                                 
35 Fato observável nas relações clientelistas ocorridas no Brasil, ancoradas na primazia das desigualdades 
sociais, as quais favorecem a manutenção de poderosas oligarquias alternantes no domínio político-
econômico. É o caso, por exemplo, do grupo liderado pelo Senador Tasso Jereissati no Ceará, Antônio 
Carlos Magalhães na Bahia (embora tenha sido, recentemente derrotado, nas últimas eleições -2006), 
Sarney no Maranhão, entre outros casos que, nitidamente, se incluem no contexto da “democracia” 
brasileira. 
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indagar: o que viria primeiro, na perspectiva da mudança, a conscientização ou a ruptura 

social? Na verdade, tais fenômenos não acontecem em circunstâncias lineares, seguindo 

uma ordem de fatores postos e sobrepostos; a tomada de consciência e a ruptura social, 

segundo Marx (1998), se envolvem em um movimento dialético, sem uma ordem pré-

estabelecida. É nessa perspectiva dialética, a partir da união entre teoria e prática, que os 

trabalhadores em estudo têm interagido com as novas investidas do capital: 

 

(...) nós notamos uma dificuldade muito grande de nossos dirigentes 
dentro das empresas, de enfrentar temas que os patrões estavam 
enganando eles, porque nós abordamos temas agora como a legislação 
trabalhista, que o governo atual quer acabar, criando mil maneiras de 
acabar, fazer reforma sindical, trabalhista e uma série de questões que 
já, já vêm à tona. Que vão de uma vez por todas, quem sabe, dá uma 
rasteira no movimento sindical, então nós abordamos aqui nos estudos 
esse tema da legislação trabalhista, para o trabalhador conhecer leis, 
então por isso já tá surtindo efeitos, já estão partindo para a luta 
consciente dentro das empresas (...). (Depoimento de um trabalhador 
em janeiro de 2007). 
  

Obviamente, para contestar e ir de encontro à ordem estabelecida, é necessária a 

união de diversos fatores, como podemos perceber pelo relato coletado. O indivíduo 

precisa, por exemplo, adquirir consciência da organização social que o oprime, porém 

tal consciência se adquire principalmente por meio da práxis, do cotidiano de luta. 

Esclarece Kosik (2002, p. 194): 

 

O ser social determina a consciência dos homens, mas disto não 
resulta que o ser social se revele adequadamente na consciência dos 
homens. Na práxis utilitária do dia-a-dia os homens mais facilmente 
tomam consciência do ser social sob cada um dos aspectos isolados ou 
sob aparências fetichizadas. 
 

Pois: 

 

A compreensão das coisas e do seu ser, do mundo nos fenômenos 
particulares e na totalidade, é possível para o homem na base da 
abertura que eclode na práxis. Na práxis e baseado na práxis, o 
homem ultrapassa a clasura da animalidade e da natureza inorgânica e 
estabelece a sua relação com o mundo como totalidade. (p. 227) 
 

Tem-se, então, o papel irrevogável dos intelectuais orgânicos, pois, segundo 

Gramsci (1997), cada grupo social possui sua própria categoria de intelectuais, que 

exercem a função de organizadores sócio-culturais, criando condições de favorecimento 

à classe social que representa. Dessa forma, o intelectual orgânico, criado por cada nova 
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classe, desempenha funções legítimas, em âmbitos estatais e sociais, formais ou não 

formais, fato evidenciado diante da organização trabalhista em estudo, uma vez que esta 

se organiza, sobretudo, a partir de seus próprios intelectuais, formados por uma cultura 

revolucionária de massa. Mas quem seriam os intelectuais? Primeiramente, é importante 

esclarecer que, para Gramsci (1997), não existem não-intelectuais, pois, afinal todos os 

indivíduos, mesmo que minimamente, desempenham atividades intelectuais criadoras.  

Todavia “todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então; mas nem 

todos os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais”. (GRAMSCI, 

1997, p. 07). Em outros termos, apesar de executarem atividades intelectuais, nem todos 

os indivíduos exercem a função de organizadores de massas de homens, nem todos 

contribuem para a reflexão sobre uma diferente concepção de mundo ou para formas 

inovadoras de interpretação do real e, aqueles que, no seio da classe trabalhadora, assim 

o fazem possivelmente inauguram novas concepções e ações diante dos ataques 

capitalistas. Dessa forma, através do aprofundamento cultural, os diversos 

agrupamentos sociais poderão desenvolver-se intelectualmente e organizar-se para 

apresentarem posturas políticas e ideológicas próprias. Mas, sem dúvida, as imposições 

econômicas são marcantes e preponderantes nesse sentido e, 

 

Formam-se assim, historicamente, categorias especializadas para o 
exercício da função intelectual; formam-se em conexão com todos os 
grupos sociais, mas especialmente em conexão com os grupos sociais 
mais importantes, e sofrem elaborações mais amplas e complexas em 
ligação com o grupo social dominante. (GRAMSCI, 1997, p.08). 
 

Deve-se notar que, de acordo com Gramsci (1997), há uma suposta tentativa de 

cooptação dos intelectuais pelo grupo social dominante, no intuito de fortificar-se 

hegemonicamente, porquanto, os intelectuais lideram todo um processo de organização 

social e cultural e são, nessa lógica, legitimados pelo grupo social que representam. É 

diante dessa perspectiva que podemos retomar a discussão inicialmente levantada, no 

momento em que debatemos o conceito de cultura em Gramsci (1997) e 

fundamentamos, a partir desse autor, a idéia de que a classe trabalhadora, apesar de 

encontrar-se historicamente submetida ao capital e a sua hegemonia cultural, possui 

uma cultura própria, baseada em círculos de cultura36 desencadeados coletivamente.  

                                                 
36 Gramsci (1997) denomina de círculos de cultura um tipo de trabalho intelectual coletivo, no qual os 
indivíduos com as mais diversas especificidades intelectuais colaboram entre si para a construção de uma 
competência coletiva. Partem, então, para a socialização de certezas, dúvidas e críticas construtivas, até 
atingirem um grupo, na medida do possível homogêneo, de intelectuais.  
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Todavia, de acordo com relatos colhidos em nossa investigação pode-se 

constatar, assim como afirma Gramsci (1997), que, em alguns momentos, existe a clara 

intenção de cooptação dos líderes trabalhistas por parte da classe dominante, uma vez 

que estes organizam a cultura de massa. Nesse sentido, denuncia um dos trabalhadores 

investigados, em desabafo sobre a atual situação do sindicalismo no Brasil, diante de 

um governo dito dos trabalhadores: 

 

[...] não tem mais oposição, a maioria dos partidos hoje são governo, 
as centrais sindicais hoje são governo, cooptadas, até eu brinco com os 
meninos aqui: olha dinheiro pouco e peia pouca não resolvem os 
problemas, resolve mesmo é dinheiro muito e peia muita, o que 
aconteceu com o movimento sindical? Dinheiro muito, gente que aqui 
mesmo no Ceará a gente foi para a porta dos Correios, gente que 
ganhava R$ 700,00 trabalhando, hoje a empresa cooptou e tá 
ganhando R$ 7.000,00, quer dizer as lideranças que tinham antes para 
fazer esta luta, para dizer que a coisa está errada, que o povo está 
sendo enganado em todos os aspectos, venda de empresas nacionais, 
privatizações esdrúxulas, as coisas horríveis do mundo não tem mais 
ninguém dizendo, tá todo mundo caladinho, o governo foi hábil na 
cooptação que aconteceu nesse pais foi como nunca [...]. (Depoimento 
colhido de um trabalhador em novembro de 2006). 

 

Cabe ainda destacar que, mesmo diante da forte influência da classe dominante e 

até da cooptação dos líderes da classe trabalhadora, existem aspectos culturais, 

peculiares à referida classe, uma vez que, seguindo a lógica gramsciana, cada grupo 

social tem seus próprios traços culturais, que demonstram a possibilidade de 

organização dos oprimidos em direção à luta pela emancipação humana. Ou seja, 

mesmo frente ao grave quadro de desarticulação dos trabalhadores na 

contemporaneidade, ainda há chance de reorganização e resistência ao avanço do 

capital.  

A partir desta possibilidade, os homens poderiam atingir, na práxis, satisfatórios 

níveis de esclarecimento político e conscientização, quiçá até manter um contato maior 

com um mínimo de cultura geral. Isto lhes possibilitaria uma gradativa autonomia 

diante do ato de pensar e agir como sujeitos históricos e capazes de transformar a 

realidade objetiva que lhes é imposta. 

Outro aspecto importante é o que Gramsci (1997) anuncia como a aquisição de 

uma competência coletiva, pois, para ele, a partir de atividades intelectuais coletivas os 

indivíduos poderiam atingir equilibrados níveis de intelectualidade. Assim, por meio 

dessa organização voltada à unidade de interesse do proletariado, estes poderiam 
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inaugurar uma cultura revolucionária (MARX, 1890), e levantar-se conscientemente 

contra as minorias opressoras historicamente estabelecidas no poder. Diante de tais 

preceitos, afirma Gramsci (2004, p. 46): 

 

[...] os privilégios e as diferenças sociais, sendo produtos da sociedade 
e não da natureza, podem ser superados. A humanidade necessita de 
um outro banho de sangue para cancelar muitas destas injustiças: e, 
quando isso ocorrer, que os dominantes não se arrependam por terem 
deixado as massas no estado de ignorância e de ferocidade em que se 
encontram agora. 
 

Deparamos-nos, pois, com uma concepção revolucionária da história, que é 

marcada por complexas rupturas e continuidades, nas quais se deflagra um dialético 

movimento entre fenômeno e essência. O reflexo fenomênico dos eventos acaba por, 

pouco a pouco, desvelar o real, a essência histórica das lutas de classes constituídas ao 

longo do percurso dito civilizatório. Desse modo, não nos pode parecer improvável que, 

unindo a consciência proletária à práxis revolucionária, se possam alcançar modelos 

diferenciados de organização social. Em fundamentação, argumenta Gramsci (2004, 

p.46): 

 

Muitos dizem que o homem já conquistou tudo o que deveria 
conquistar de liberdade e de civilização; e que agora, portanto, não lhe 
resta mais que desfrutar dos frutos de suas lutas. Penso ao contrário, 
que algo muito diverso ainda nos cabe fazer: os homens têm apenas 
um pequeno verniz de civilização, que, se levemente raspado, deixa 
logo aparecer a pele de lobo. Os instintos foram amansados, mas não 
destruídos; e o direito do mais forte é o único reconhecido. 
 

Cabe-nos, portanto, uma indagação: o que, diante dos preceitos mencionados, 

viria a ser civilização? Convencionalmente, o que se tem considerado por civilização, 

como expõe Gramsci (2004), é uma forma pouco humana (ou muito humana talvez) que 

os homens têm utilizado para viver em sociedade, “Porque parece cruel destino para os 

humanos serem dominados por este instinto, o de quererem devorar-se uns aos outros”. 

(p. 43). É isso mesmo, os homens, ou pelo menos grande parte deles, parecem possuir 

apenas “um pequeno verniz de civilização”, principalmente no momento em que, 

ludibriados, curvam-se ao mundo das coisas e elegem como Deus o dinheiro (MARX, 

2004). 

Nessa perspectiva, grande massa de homens é submetida à miséria e à 

ignorância. Implementa-se, então, uma cultura desastrosa, os índices de violência e 

precarização humana tornam-se alarmantes; estaríamos, então, vivenciando a barbárie? 
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Mészáros (2005) já anuncia tal intento. Impõe-se, assim, a clara necessidade de 

superação desse culto ao individualismo, suscitando a inauguração de uma “ética 

socialista” a partir da qual os indivíduos desenvolvam um espírito coletivista e não 

permitam que os frutos do trabalho, apropriado por relações de exploração, sejam 

benefício de minorias, no intuito de centralizar capital. Do contrário, perceberiam que a 

atividade laboral pode ocasionar o enriquecimento de toda a comunidade, com o fim da 

propriedade privada. Diante de tal concepção, teorizam Marx e Engels (1977, p. 118): 

 

A teoria materialista de que os homens são produto das circunstância e 
da educação e de que, portanto, homens modificados são produto de 
circunstâncias diferentes e de educação modificada, esquece que as 
circunstâncias são modificadas precisamente pelos homens e que o 
próprio educador precisa ser educado. (...) A coincidência da 
modificação das circunstâncias e da atividade humana só pode ser 
apreendida e racionalmente compreendida como prática 
transformadora. (Grifo do autor). 

  

A idéia que podemos enfatizar, por fim, em diálogo com Mészàros (2005), é a de 

que a sociedade contemporânea precisa enfrentar drásticas rupturas em âmbitos sociais, 

culturais, educacionais, econômicos e produtivos. Este rompimento suscitaria o advento 

de um novo homem,  uma vez que este, como bem afirmou Marx (1977), “é produto das 

circunstâncias e da educação” que lhes são transmitidas socialmente. Faz-se necessária, 

pois, “uma mudança que nos leve para além do capital, no sentido genuíno e 

educacionalmente viável do termo”. (MÉSZÀROS, 2005, p. 25). 

Indubitavelmente, as relações educacionais da contemporaneidade estão 

profundamente relacionadas com a economia de mercado e com o avanço das forças 

produtivas capitalistas. Por isso, segundo Mészàros (2005), torna-se pouco viável pensar 

em mudanças de vertentes educacionais que favoreçam às camadas populares, sem que 

haja rupturas efetivas com os interesses da classe dominante. Em outros termos, para 

que a educação volte-se realmente para a formação de um sujeito emancipado, político, 

crítico e reflexivo, fazem-se urgentes mudanças nas relações de produção da vida 

material da Humanidade, a fim de que esta, paralelamente, reconfigure a produção da 

vida espiritual dos homens.   
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6- ÚLTIMAS ANÁLISES 

 

Os indivíduos não podem exercer domínio sobre suas interconexões 
sociais antes que as tenham criado. Mas constitui uma idéia inaceitável 

conceber esse vínculo objetivo como um atributo espontâneo, natural, dos 
indivíduos e inseparável de sua natureza (em antítese com seu conhecimento 

e vontade conscientes). Esse vínculo é produto deles. É um produto histórico. 
Pertence a uma fase específica de seu desenvolvimento.  

O caráter estranho e independente através do qual ele atualmente existe 
vis à vis aos indivíduos apenas prova que esses últimos ainda estão envolvidos 

 na criação das condições de sua vida social e que eles ainda não começaram, 
tendo como base essas condições, a vive-lo (...) Indivíduos universalmente 

 desenvolvidos...não são de modo algum, um produto da natureza, 
mas da história. 

 (MARX, 1857, p. 161) 
 

A análise de Marx (1857) nos permite vislumbrar os trabalhadores em estudo, 

uma vez que estes vivenciam uma situação educacional que é produzida por eles, a 

partir de seus próprios valores e objetivos na condição de grupo em processo de 

esclarecimento. A ação educativa que desempenham, aliada à práxis de luta, é produto 

de um histórico de lutas travado por esses sujeitos, como já anunciamos na seção de 

caracterização do campo. Nesse sentido, apesar de não poderem romper efetivamente 

com as condições de opressão que subjugam a classe trabalhadora, os sujeitos de nossa 

investigação procuram criar condições que favoreçam uma formação emancipadora e 

uma prática revolucionária consciente que não aconteceu ao acaso, tem bases históricas 

e concretas, alicerçadas em uma perspectiva marxista da realidade.  

É diante de todo esse contexto até aqui discutido que ressaltamos a relevância de 

estudarmos o caso do grupo de estudo do Sindicato dos Gráficos, pois este nos desvela, 

pouco a pouco, em termos práticos, o papel que a educação, aliada a um movimento 

organizado de trabalhadores, pode assumir. Embora saibamos das limitações que esse 

tipo de prática possui em um sistema capitalista, cabe enfatizar que os elementos 

empíricos até aqui apresentados constituem contundente exemplo de resistência de 

trabalhadores, embora estes vivenciem atualmente o desmonte do sindicalismo, por 

conta da implementação neoliberal em curso no Brasil. Denuncia, pois, um de nossos 

trabalhadores entrevistados: 

 

Os rumos do sindicalismo são sombrios, é triste dizer, mas, já fizemos 
uma análise aqui no nosso sindicato, que “o fim do sindicalismo” já 
está quase no fim, (risos) o fim do sindicalismo está próximo, porque 
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eu pergunto uma coisa para vocês: quais são as lutas que estamos 
vendo nesse país hoje? Em termos de sindicalismo? (Janeiro de 2007). 
 

Esta resposta nos é difícil de formular, uma vez que tanto em termos teóricos 

como práticos vemos em curso uma nítida desarticulação dos movimentos dos 

trabalhadores. Ao longo de nosso texto, com a contribuição de diversos autores como 

Teixeira (1998), Alves (1998), Arrais (2004; 2005; 2006), Antunes (1995; 2003) e 

Anderson (1995), pudemos debater sobre essas novas investidas do capital e seu poder 

de desarticulação da classe trabalhadora. É nesse sentido que o grupo investigado 

apresenta características de resistência a todo esse processo, por ir de encontro às novas 

posturas que o sindicalismo brasileiro, em grande maioria, tem apresentado - não nos 

parece comum trabalhadores reunirem-se até aos domingos para estudar Marx e Engels, 

principalmente em um contexto histórico de forte tendência à negação de tais idéias e 

preceitos.  

Por isso, sentimos a necessidade de, ao longo do doutorado, nos aproximarmos 

ainda mais das reflexões e desdobramentos da prática desses trabalhadores, que se 

mostram dispostos a resistirem às novas investidas do capital ao afirmarem, por 

exemplo, em um dos encontros do qual participamos (fala de um trabalhador observado 

durante os debates e leituras em setembro de 2006) “gente, enquanto houver capitalismo 

há luta (...)”. Em continuidade às discussões sobre o neoliberalismo, acrescentou outro 

trabalhador, nessa mesma data: 

 

(...) o medo perder o emprego é enorme e ainda aí as formas de 
contratações, carteira assinada nem pensar, e fica o governo dizendo 
que está criando mil empregos, é contrato temporário, trabalhador na 
informalidade porque a maior parte do brasileiro está na 
informalidade, a questão do banco de horas dentro das empresas de 
quem está trabalhando com carteira assinada, criando mil maneiras 
para o trabalhador tá atado, e aí para onde é que nós vamos? É o fim 
do sindicalismo, é o fim da luta e a gente fica estrebuchando, porque 
se não estrebuchar é jogar a toalha, é se render de vez, é o que os 
patrões querem, aí fica ao bel-prazer. 
 

Temos, pois, uma discussão que nos permite, a partir de exemplos práticos, 

perceber o que vem acontecendo à classe trabalhadora e, melhor, o que alguns 

trabalhadores pensam sobre tais fenômenos. Cumpre ainda destacar, que não é fácil a 

prática educativa implementada pelo grupo investigado, pois as lacunas deixadas pela 

escola são inúmeras, alguns trabalhadores são resistentes as concepções apresentadas 

por Marx e Engels (mesmo assim, o grupo tem aumentado bastante em 2007), as 
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crenças religiosas trazidas por muito dos componentes complexificam as contradições e, 

sobretudo, o medo de perder o emprego abala profundamente as possibilidades de 

manifestação. É útil lembrar que não podemos generalizar o pensamento do grupo em 

estudo para a demais classe de trabalhadores, seria um grande erro em termos 

científicos, além da incontestável imprecisão, uma vez que a fase atual do capitalismo 

revela um quadro de individualização e fragmentação dos trabalhadores.  

No entanto, a oportunidade de observar um grupo de trabalhadores em processo 

de formação política, mesmo em “tempos neoliberais”, nos tem rendido grande 

aprendizado, pois, embora não estejam em espaço acadêmico, vivenciam aspectos 

educacionais de, provavelmente, mesma relevância teórica, com um elemento diverso: 

ultrapassam a teoria e procuram aproveitá-la em suas práxis de lutas trabalhistas, ao 

realizarem importantes análises sobre o contexto social de que participam para que 

possam agir de forma consciente. Este aspecto foi apreendido a partir de observações 

feitas ao grupo como, por exemplo, no momento quando este abre o debate sobre o 

movimento sindical na atualidade: 

 

[...] o movimento sindical está fadado ao fracasso total, porque uma 
coisa é a cooptação, outra coisa é as formas que o governo encontra e 
os patrões para atacar o resto do movimento sindical. Hoje quando se 
faz uma greve tem o tribunal, que é o Estado, que decreta ilegalidade 
de greve, já diz que a greve é abusiva, já diz que têm não sei quantos 
trabalhadores que têm que tá dentro da empresa trabalhando e aí mata 
a greve, na hora que o sindicato não obedece vêm as multas de 
cinqüenta mil, cem mil, o sindicato não tem dinheiro nem para 
sobreviver e as coisas acontecem no dia-a-dia . Quando não é vem a 
truculência da polícia ou até do exército, na hora que os trabalhadores 
param e partem para cima dos patrões para reivindicar, tão quebrando, 
tão com baderna, coisa parecida e o pau canta, como recentemente 
aconteceu com os vigilantes, no centro da cidade. (Fala de um 
trabalhador observado em novembro de 2006). 

 

Por conseguinte, buscaremos mostrar que tal grupo não se restringe a aspectos 

teóricos, uma vez que busca na práxis, nos embates classistas, as demandas teóricas que 

discutem. Anexamos ao texto um breve histórico de luta desse grupo, caracterizando a 

combatividade e a inserção nas lutas trabalhistas, através de algumas fotos que 

registram manifestações e momentos diversos de debate e estudo desse grupo, cedidas 

pelo sindicato. Em outras palavras, de acordo com o que pudemos constatar durante as 

observações, os trabalhadores selecionam as leituras mensais a partir dos embates e das 

dificuldades que encontram no dia-a-dia, ou seja, é como se buscassem respostas 
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teóricas para os fenômenos cotidianos, a fim de alcançarem um esclarecimento maior a 

respeito. Diante de tais afirmações, alguém poderia até indagar: e como os textos de 

Marx entram nesse contexto?  

Ora, os textos de Marx selecionados pelo grupo geralmente versam sobre o 

sindicalismo e as lutas de classes, como também outras análises capitalistas. Nesse 

sentido, a compreensão marxista é imprescindível, embora Marx não aborde, por 

exemplo, o neoliberalismo o teórico faz uma severa crítica a Adam Smith e seu modelo 

econômico, o liberalismo, elementos teóricos que muito ajudam os trabalhadores na 

compreensão dos fenômenos político-econômicos da contemporaneidade.  

Assim, esse grupo de trabalhadores engaja-se em um amplo e complexo 

movimento que une aspectos teóricos e práticos que precisam ser amplamente 

observados e aprofundados durante o doutorado. É importante resgatarmos a 

possibilidade de reação dos trabalhadores frente aos ataques capitalistas e divulgarmos 

experiências nesse sentido para, quem sabe, contribuirmos com essa luta, sobretudo, em 

virtude do crítico quadro de fragmentação e desarticulação das lutas trabalhistas, como 

relata um dos trabalhadores: 

 

(...) pra que pior, hoje não existe uma central sindical que diga 
estamos norteando as lutas dos trabalhadores, ou seja, dos sem teto, 
dos sem terras, dos que não têm nada nesse país. Ou seja, não existe 
mais, então é a maior mentira o que está sendo pregado diariamente 
pelo governo, enganação para o povo que nunca vi nos últimos 
tempos. (...) Então, tudo isso que está sendo feito, além da truculência 
da polícia, além do judiciário e o Estado contra os trabalhadores, a 
cooptação e tudo, quer dizer, todo um aparato, tem todas as questões 
reunidas para o fim do movimento e tem mais uma coisa mais grave, a 
conjuntura é totalmente desfavorável a qualquer tipo de manifestação, 
qualquer tipo de luta, porque os trabalhadores nunca tiveram tanto 
medo de fazer greve como hoje, de fazer qualquer movimento. 
(Novembro de 2006). 
 

 Nota-se, então, a partir dos ciclos de debates dos trabalhadores, que podemos 

constatar muito do que é denunciado por Antunes (2003, 1995), por exemplo, no 

momento em que este, como abordamos em nosso texto, discorre sobre os impactos do 

neoliberalismo e da reestruturação produtiva, na forma de ser da classe trabalhadora, em 

aspectos materiais e subjetivos. Além disso, tendo em vista um movimento que envolve 

teoria e prática, inúmeros aspectos da teoria marxista podem ser vislumbrados a partir 

de nossa incursão no campo. Podemos observar, por exemplo, o papel do sindicato no 

tocante às lutas trabalhistas e ao esclarecimento político, configurando-se como foco de 
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resistência às tantas investidas capitalistas. Estamos diante de um caso específico de 

resistência que se diferencia notoriamente do atual posicionamento de grande parte dos 

sindicatos no Brasil, que, em meio aos ataques neoliberais, têm-se distanciado bastante 

da práxis de luta. 

Com efeito, tal experiência nos aproxima da possibilidade de conhecermos os 

fenômenos como eles realmente são, superando definições meramente subjetivas e nos 

aproximando dos aspectos mais próximos do mundo real e concreto, em sua 

materialidade, assim como fundamenta Kosik (2002): 

 

Quando o homem estiver compreendido na estrutura da realidade e a 
realidade for entendida como totalidade de natureza e história, serão 
criados os pressupostos para a solução da problemática filosófica do 
homem. Se a realidade é incompleta sem o homem, também o homem 
é igualmente fragmentário sem a realidade. Não se pode conhecer a 
natureza do homem na antropologia filosófica, a qual encerra o 
homem na subjetividade da consciência, da raça, da socialidade, e o 
separa radicalmente do universo. O conhecimento do universo e das 
leis do processo natural é sempre, direta ou indiretamente, também 
conhecimento do homem e conhecimento da sua natureza específica. 
(p. 250). 
 

 Vemos, então, a partir de nosso objeto, frente a uma concepção dialética, a 

possibilidade de tratar dos fatos em si, relacionando-os às suas diversas dimensões 

sócio-históricas, compreendendo nossos sujeitos e seu lugar no universo, assim como 

assinala Kosik (2002). Dentre outros aspectos, essa investida empírica nos tem 

possibilitado o amadurecimento teórico e o contato real com o “mundo do trabalho” e 

suas muitas facetas. Nesse sentido, temos uma árdua caminhada teórico-empírica pela 

frente, que se fará ao longo do doutorado. Por ora, apresentamos as análises até aqui 

desenvolvidas e, nas considerações finais, apontaremos os desdobramentos de nossa 

pesquisa para o doutorado. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA 

 

NesTe último tópico apresentaremos a nossa proposta de doutorado que foi 

submetida e aprovada para processo de progressão. O intuito é identificar os 

desdobramentos que essa pesquisa pretende enfrentar em virtude do alongamento de seu 

prazo e justificar a conclusão ainda parcial dos dados empíricos e teóricos apresentados 

até o término do mestrado.  

 

 7.1 Proposta para o doutorado - problemática inicial 

 
A proposta investigativa desenvolvida no curso de mestrado buscou analisar 

como se desenvolve um processo de autoformação37 de trabalhadores e as implicações 

de tal atividade para a possível constituição de sua consciência de classe. Nessa 

perspectiva, procuramos relacionar os aspectos que envolvem a busca por elevação 

intelectual dos sujeitos envolvidos com sua possibilidade de formação política. Nos 

propomos, assim, a analisar o contexto e os motivos que levaram à formação de tal 

grupo, a fim de refletir sobre as condições objetivas que conduziram à sua efetivação. 

Dessa forma, muitos foram os questionamentos levantados para análise: será este 

um movimento consciente? As pessoas envolvidas percebem a dimensão dos estudos 

feitos? Quais objetivos podem ser revelados a partir de tal manifestação? O que vem a 

ser, objetivamente, uma manifestação da consciência de classe? Estaríamos, então, 

diante de um processo de transição que Marx intitulou, em suas obras A Miséria da 

Filosofia e A Ideologia Alemã, de passagem da classe em si à classe para si? 

Tais indagações nos remetem a uma concepção ampliada de educação, que 

transcende aos espaços formais e pode vir, efetivamente a, assumir um caráter 

politizador. Nos aproximamos, pois, do grupo de estudos que, na sede do Sindicato dos 

Trabalhadores Gráficos no Estado do Ceará, reúne-se semanalmente a fim de apropriar-

se, à luz da crítica marxista, de conhecimentos que envolvem Filosofia, Economia-

Política e temas da atualidade, como reforma da previdência, reforma sindical, reforma 

trabalhista, entre outros aspectos peculiares à atual fase do capitalismo brasileiro e 

mundial.  

                                                 
37 Denominamos de autoformação, por tratar-se de um movimento formativo não vinculado a qualquer  
instituição formal de educação e por ter sido constituído a partir da iniciativa dos próprios trabalhadores, 
que, ainda não se sabe por qual motivo, procuram apropriar-se de uma gama de novos conhecimentos. 
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Contudo, a relevância central deste estudo e que muito nos suscita interesse, 

alia-se à escolha da corrente teórica do grupo. Encontramos-nos, então, frente a uma 

questão crucial: temos um conjunto de trabalhadores, unidos em torno de um objetivo 

instigante, estudar Marx e Engels e, a partir deles, apropriar-se de conhecimentos que 

não parecem comuns ao meio social em que vivem. 

Nessa incursão, nos foi possível perceber que as relações formativas que 

envolvem nosso cenário de investigação parecem estar relacionadas ao fortalecimento 

da luta de classes, ou seja, estamos diante de sujeitos que vislumbram na apreensão do 

conhecimento mais uma forma de fortalecer-se diante do domínio do capital. Referido 

grupo parece se mostrar como uma forma de resistência ao ataque que o movimento 

sindical vem sofrendo diante do desemprego estrutural e da implementação das teses 

neoliberais, indicando que, como declara o presidente do sindicato em estudo: 

 

Hoje como a luta de classes está em recuo em função do desemprego, 
então a gente está trabalhando essa questão da consciência, para 
quando esta luta se tornar mais aguda os companheiros poderem 
participar dela com consciência, com vontade inclusive de buscar uma 
nova alternativa de sociedade. (Julho/2006). 

 

 Confrontamos-nos, então, com esse sindicato, que mantém um grupo de estudos 

destinado à formação política, ressaltando a necessidade de constituição da consciência 

de classe dos trabalhadores, sem, no entanto, vincular-se a nenhum partido político. Este 

fato, de certa forma, o desvia das intenções meramente eleitorais, mantendo, contudo, a 

busca pelo esclarecimento acerca da realidade objetiva que vivenciam. Vale mencionar, 

que o fato de não estarem vinculados a partidos políticos não os exclui do contexto da 

política atual e revela um momento bastante peculiar vivenciado por parte da classe 

trabalhadora no Brasil contemporâneo, que passa por um processo de desilusão com o 

Partido dos Trabalhadores e com outros partidos de esquerda, governistas ou de 

oposição.  

 Mencionado fenômeno assume significativa relevância no contexto sócio-

político atual, cenário foco de nosso objeto de estudo, uma vez que se observa um 

quadro de crise estrutural do capital, enfraquecimento dos trabalhadores, precarização 

do trabalho, destituição de conquistas sociais, dentre outras conseqüências nefastas para 

a sociedade e para a organização da classe trabalhadora. A desilusão partidária 

evidenciada nesse grupo resulta da grande decepção sofrida pelos trabalhadores, 

quando, uma vez no poder, o Partido dos Trabalhadores curva-se diante dos interesses 
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do capital, não podendo, assim, atender, aos anseios da classe que supõe representar, 

levando esta a buscar novas saídas. Nesse sentido, faz-se necessário que estudemos, 

minimamente, como se deu esse refluxo dos partidos no Brasil, isto é, discutir sobre a 

degeneração dos partidos da esquerda brasileira, contextualizando nosso objeto de 

estudo como uma possível resistência a este.   

 O contexto abordado nos remete a aspectos teóricos que fundamentam nossa 

investigação. Estamos, então, diante de um elemento esclarecido por Marx e Engels 

(1968), no momento em que estes afirmam que, enquanto a classe trabalhadora 

restringir-se a lutas que apenas objetivam reformas dentro do capitalismo, como as 

eleições burguesas, por exemplo, não atingirá gloriosas conquistas. A partir dessa 

corrente de pensamento, diante de um modelo capitalista de sociedade, o máximo que se 

pode conseguir são algumas conquistas que, temporariamente, amenizam a exploração. 

  Contudo, a referida desilusão partidária do grupo investigado se deve ao fato de 

que este alimentava esperança de mudanças via democracia burguesa. No entanto, o que 

se evidencia, tanto nos relatos coletados quanto nas estatísticas anunciadas diariamente 

na imprensa nacional é a quase inexistência de reformas, no governo atual brasileiro, em 

benefício da classe trabalhadora. Pelo menos em parte, isto parece justificar a rejeição 

do grupo em estudo aos partidos políticos instituídos em âmbito nacional. Contribui 

Neto: 

 

Quase três anos após as eleições presidenciais, já não cabem dúvidas 
quanto à natureza do governo Lula. [...] Sua orientação geral está 
perfeitamente clara: adotou uma política macroeconômica 
explicitamente neoliberal; enquanto pôde, encaminhou reformas (de 
fato contra-reformas) cujo conteúdo neoliberal é indiscutível (a 
reforma da Previdência, a Lei das Falências, o projeto das Parcerias 
Público-Privadas). Além disso, foram anunciados projetos, já com 
contornos básicos definidos, que têm o mesmo caráter (os projetos das 
reformas sindical e trabalhista). [...] Para reforçar essas considerações, 
a tônica de suas políticas sociais não é a ampliação dos direitos e sua 
universalização, mas a redução dos direitos e a ‘focalização’: as 
políticas sociais enquadram-se, portanto, em geral, ao modelo das 
‘políticas compensatórias’ típicas de governos neoliberais. (2005, p. 
69). 
 

 Em prosseguimento à nossa análise, retornando ao processo de autoformação em 

investigação, percebemos que este, mais uma vez nos remete à elucidação teórica de 

Marx e Engels (1968), quando anunciam a relevância dos sindicatos e dos embates 

sociais para a tomada de consciência da classe trabalhadora. Mencionado contexto é 
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evidenciado pelas discussões do grupo que fomentam um movimento em torno do 

esclarecimento da classe trabalhadora no que diz respeito à necessidade de fazer frente à 

subordinação capitalista, mesmo estando diante de um complexo quadro de combate às 

conquistas sociais, que tem fragmentado e individualizado os trabalhadores: 

 

Temos esse problema de tentar convencer os companheiros da 
necessidade da formação intelectual e da formação classista mesmo, 
através da própria consciência de classe. Esse é um desafio muito 
grande, para convencer os companheiros a se dispor a vir estudar, a se 
dispor a dá um tempo da sua vida, mesmo depois de toda uma jornada 
de trabalho, ainda tirar um pouquinho de tempo para buscar 
conhecimento de classe, para ver a sociedade e o mundo que a gente 
vive com outros olhos. (Fala de um dos trabalhadores envolvidos no 
processo de autoformação).  

 

Passamos, assim, a acompanhar sistematicamente (todos os domingos pela 

manhã e as terças-feiras à noite) as reuniões por meio de observação participativa, fato 

que nos oportunizou perceber a complexidade dos inúmeros elementos que foram 

gradativamente sendo revelados para análise, que vão desde o contexto político até as 

características peculiares ao grupo: sua dinâmica, seu ritmo, seu tempo, seus impactos e 

sua possibilidade de transformação subjetiva dos sujeitos. Essa perspectiva de 

investigação que vem se delineando ao longo do período do mestrado, contemplada na 

intenção de identificar as condições objetivas que conduzem ao processo de formação 

política e a possível contribuição deste para a construção da consciência de classe, exige 

um amplo envolvimento teórico/empírico que justifica a necessidade de ampliação do 

nosso prazo de pesquisa. 

O contato mais intenso com o campo provocou-nos inquietações que suscitam 

tanto um maior aprofundamento teórico acerca da categoria consciência de classe 

quanto uma maior aproximação com os sujeitos investigados, no intuito de melhor 

apreender elementos que subsidiem o gradativo desvelamento do fenômeno. No entanto, 

esse contato ainda se apresenta superficial diante da complexidade que as 

interações/reflexões e os estudos desenvolvidos pelo grupo apresentam. Dessa forma, a 

própria realidade do objeto demanda uma imersão investigativa mais profunda, para que 

não incorra o risco de análises superficiais. 

Nesse sentido, considerando que, como analisa KOSIK (2002, p. 13): “coisa em 

si” não se manifesta imediatamente ao homem, só um contato mais profundo com o 

objeto pode possibilitar uma compreensão que ultrapasse a representação fenomênica e 
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consiga atingir níveis conceituais mais próximos do real, uma vez que, “o pensamento 

dialético distingue entre representação e conceito da coisa”, sentimos a real necessidade 

de fazermos um amplo mergulho na realidade objetiva que se apresenta. 

Nessa trajetória, compreendemos que o devir investigativo, diante dessa práxis 

humana, não pode se dar de imediato, “à primeira vista” (KOSIK, 2002), ele pede um 

detido aprofundamento das reflexões feitas, a partir dos dados colhidos e das 

observações desencadeadas. É necessário, então, que se preste um tratamento mais 

profundo as abordagens, principalmente por se tratar de um estudo que busca deter-se 

em aspectos relacionados à subjetividade dos sujeitos investigados, por quanto “o 

indivíduo se move em um sistema formado de aparelhos e equipamentos que ele 

próprio determinou e pelos quais é determinado, mas já há muito tempo perdeu a 

consciência de que esse mundo é criação do homem” (KOSIK, 2002, p. 74).  

Em outras palavras, a tentativa de aproximação com categorias como a 

consciência de classe envolve uma teia de relações amplamente relacionada a 

determinações próprias de um sistema que busca apropriar-se até da subjetividade do 

trabalhador. Tal relação de subsunção, própria do capitalismo, torna nosso campo 

investigativo ainda mais tortuoso, por tentarmos apreender esse movimento 

contraditório que confronta a simples consciência de si (Marx,1998) dos sujeitos com 

sua efetiva consciência para si. 

É ainda mister ressaltar que a aproximação com o campo tem sido fundamental, 

pois essa proximidade tem permitido a fomentação de novos debates e, gradativamente, 

a busca por transcender a aparência fenomênica desse movimento e atingir a essência 

que mais se aproxima do real. É importante mencionar que, além da observação 

participativa, temos tentado contribuir com o processo de elevação cultural dos sujeitos 

investigados, quando nos foi solicitado, por conta das dificuldades de leitura e 

interpretação apresentadas por alguns trabalhadores, um curso de letramento.38 

Essa experiência, que nos tem possibilitado conhecer uma forma diversificada de 

educação, nos leva também à reflexão sobre o processo de aprendizagem que os sujeitos 

                                                 
38

 Foi-nos solicitada uma formação paralela, direcionada à leitura e interpretação de textos, em dias 
diferenciados aos encontros do grupo, favorecendo os trabalhadores com dificuldade de acompanhar o 
nível das leituras. A maioria dos sujeitos envolvidos aderiu à nova proposta e a nós coube o aceite do 
desafio, com ciência da responsabilidade que nos conferida. Esse fato caracteriza-se como um elemento 
novo, que pede uma análise mais minuciosa, haja vista a complexidade que envolve esse processo de 
formação. Percebemos também o quanto ainda devemos aprofundar os aspectos teóricos que 
fundamentam essa temática.  
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de nossa investigação optaram por desenvolver. Tal perspectiva nos remete a uma 

instigante questão levantada por Mészáros (2005):  

 

Será o conhecimento o elemento necessário para transformar em 
realidade o ideal da emancipação humana, em conjunto com uma 
firme determinação e dedicação dos indivíduos para alcançar, de 
maneira bem-sucedida, auto-emancipação da humanidade, apesar de 
todas as adversidades? (p.47) 
  

 Estamos, por fim, diante de uma relevante temática, por esta conciliar aspectos 

formativos, políticos, ideológicos e sociais. Esta perspectiva,  suscita a aproximação 

com trabalhadores que constroem um espaço educacional diferenciado, revelando, em 

parte, as limitações das instituições formais de ensino e a possibilidade de 

transformação/reflexão pela educação. Nesse sentido, investigar pessoas que buscam 

uma inserção político-educativa por meios próprios, partindo de intenções coletivas que 

demonstram uma auto-determinação admirável, mantendo-se evidentes interesses 

classistas,  torna-se um desafio de elevada importância social e científica. 

 

7.2 - Ampliação investigativa  

 

 Como já dissemos anteriormente, após o contato com o campo, nos ficou clara a 

necessidade de ampliação de nossa proposta investigativa iniciada durante o Mestrado, 

tanto no que diz respeito ao aprofundamento teórico, quanto com relação a um maior 

mergulho empírico. Tais implicações também foram mencionadas durante minha banca 

de qualificação, na qual, consensualmente, os três professores examinadores, após 

análise do projeto que apresentamos, concluíram a ata com indicativo de progressão 

para o doutorado. A indicação se justificou pela relevância da temática exposta e pela 

real necessidade de expansão teórica e empírica.  

 Dessa forma, a pretensão para o doutorado é desenvolvermos três vertentes que 

merecem ampliação. Uma será a construção de um relato analítico sobre o grupo em 

estudo, desenvolvendo as análises com mais profundidade, a partir dos dados coletados 

e com apresentação de resultados e conclusões acerca dessa incursão numa suposta 

subjetividade revolucionária que resiste ao tempo e se contrapõe ao momento da 

esquerda atual, mirando para além dessa sociabilidade. Nesse sentido, para construir o 

universo empírico, faremos um levantamento histórico mais detalhado tanto da 

constituição do grupo de estudo quanto da categoria profissional a que pertence: suas 
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lutas e conquistas, seu papel na organização da categoria, a atual situação deste 

segmento no contexto de crise estrutural do capital, dentre outros aspectos de relevância 

para a análise.  

Nesse relato constará ainda uma análise sobre a metodologia utilizada pelo 

grupo nesse processo educativo, ressaltando as temáticas e textos utilizados nas 

discussões, seus debates, polêmicas levantadas, inferências proferidas e aspectos 

comportamentais dos sujeitos envolvidos na formação. Ademais, nos empenharemos em 

perceber a possibilidade de elevação do nível intelectual dos trabalhadores em estudo, 

diante da participação no ciclo de debates e leituras. 

Procuraremos nos deter, por conseguinte, a analisar como os trabalhadores 

percebem a contribuição dos temas estudados para uma transformação das práticas 

sociais que realizam como classe trabalhadora. Nessa perspectiva, nos esforçaremos 

ainda para compreender até que ponto esse processo influencia em uma mudança de 

comportamento desses indivíduos diante da histórica luta de classes, que 

desdobramentos essa atividade educativa traz para o plano da ação política desses 

sujeitos, como eles percebem a necessidade de elevação cultural, por que querem se 

apropriar do saber sistematizado, do que há de mais elevado na produção espiritual da 

Humanidade.  

Trabalharemos, pois, no sentido de perceber a relação existente entre ser e 

pensar, ou seja, entre a realidade objetiva vivenciada por estes trabalhadores nestas 

circunstâncias específicas e as conseqüências disto para a construção da consciência de 

classe, em meio ao movimento teórico-prático elucidado por Marx :  

 

Somente no contexto social é que o subjetivismo e o objetivismo, o 
espiritualismo e o materialismo, a atividade e a passividade, deixam 
de ser e de existir como contradições. A resolução das contradições 
teóricas somente é provável por intermédio dos meios práticos, por 
meio da energia prática do homem. Por isso, a sua resolução não 
constitui de modo algum apenas um problema de conhecimento, mas 
é um problema real da vida que a filosofia não conseguiu resolver 
justamente porque a considerou só como problema puramente 
teórico. (2004, p. 144) 
 

Considerando a temática relacionada ao objeto em estudo, diante do outro eixo a 

ser ampliado, faremos uma análise teórica articulada aos aspectos sócio-econômicos do 

capital e a conjuntura política atual, no intuito de aprofundarmos e amadurecermos os 

avanços já feitos no mestrado. Dessa forma, nos empenharemos em direcionar nossa 

investigação teórica para a ampliação das seguintes discusssões: situar a crise estrutural 
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do capital e a reestruturação produtiva em âmbitos mundiais e no Brasil; a produção 

flexível e a reengenharia dos postos de trabalho; as políticas neoliberais e a destituição 

de direitos. 

 Contudo, é produtivo ressaltar que, ao longo do mestrado, já nos empenhamos 

no sentido de apreender tais elementos, mas reconhecemos a necessidade de um 

mergulho mais intenso nessa amplitude teórica, a fim de favorecer uma compreensão 

mais ampla e possibilitar um amadurecimento dos novos conceitos. Outro aspecto que 

merece ser mencionado é o fato de que, ao longo do mestrado, no que diz respeito a essa 

segunda análise proposta, nos detemos mais a questões relacionadas às transformações 

mundiais no mundo do trabalho. Percebemos, no entanto, a concomitante necessidade 

de conhecermos com mais afinco a realidade brasileira, sendo necessária a apreensão do 

movimento que relaciona a parte com o todo, uma vez que: “Os fatos são conhecimento 

da realidade se são compreendidos como fatos de um todo dialético – isto é, se não são 

átomos imutáveis, indivisíveis e indemonstráveis, de cuja reunião a realidade saia 

constituída – se são entendidos como partes estruturais do todo”. (KOSIK, 2002: p. 44). 

Ainda sobre os aspectos sócio-econômicos do capital e a conjuntura política 

atual, sabendo que o sindicato em estudo é parte de um todo complexo, vale destacar 

que faremos uma revisão de literatura e nos fundamentaremos em autores como István 

Mészáros, com as obras: Para Além do Capital, O Século XXI: socialismo ou barbárie? 

e A Educação Para Além do Capital; Ricardo Antunes, com as obras: Adeus ao 

Trabalho? : Ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho e 

Os Sentidos do Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho; François 

Chesnais, com as obras: Mundialização do Capital e Uma Nova Fase do Capitalismo?; 

e David Harvey, com a obra A Condição Pós-Moderna. Assim, objetiva-se uma 

compreensão teórica mais ampla que nos possibilitará uma articulação mais apropriada 

diante dos dados empíricos. 

Com a abordagem teórica proposta, recorreremos também a autores que tragam 

discussões acerca das metamorfoses sofridas pelo mundo do trabalho em âmbitos 

nacionais, a fim de compreendermos o contexto que envolve nosso objeto de estudo, 

percebendo suas especificidades. Como indicações bibliográficas, temos: João Antônio 

de Paula,  com a obra: Adeus ao Desenvolvimento:a opção do governo Lula; Francisco 

de Oliveira, com a obra: Crítica à Razão Dualista, o Ornitorrinco; José Luís Fiori, com 

as obras: Os Moedeiros Falsos; O Vôo da Coruja: para reler o Desenvolvimento 
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Brasileiro; Adalberto Moreira Cardoso, com a obra: A Década Neoliberal: crise do 

sindicalismo. 

 Por conseguinte, continuaremos abertos a posteriores sugestões bibliográficas 

que surjam com o devir de nossa investigação, a partir das necessidades que o próprio 

campo venha a exigir, uma vez que estamos diante de seres dialéticos: 

 

Dizer que o Ser é dialético, é dizer inicialmente (no plano ontológico) 
que ele é um Totalidade que implica a Identidade e a Negatividade. É 
dizer, em seguida (no plano metafísico), que o Ser se realiza não 
apenas enquanto Mundo Natural , mas também como um Mundo 
Histórico (ou humano); e que esses dois Mundos esgotam a realidade 
do real objetivo (...). É dizer, finalmente (no plano fenomênico), que o 
real objetivo existe empiricamente e aparece não apenas como coisa 
inanimada, plante e animal, mas também como indivíduo livre 
histórico essencialmente temporal ou mental (que luta e que trabalha). 
(LEFEBVRE, 1995, p.24).  
 

Frente a sujeitos históricos e dialéticos, o aspecto de maior relevância para o 

aprofundamento teórico proposto para nosso estudo de doutorado é o papel da 

consciência de classe para a ação revolucionária, em meio à sociedade capitalista. Nesse 

sentido, pretendemos aprofundar estudos de Lucáks em sua obra: História e 

Consciência de Classe e Lucáks em sua obra da maturidade, na análise da relação entre 

subjetividade e objetividade na Ontologia do Ser Social. Ao lado de Lucáks e com 

elementos de diferença39, pretendemos cotejar a teoria Gramsciana, no que diz respeito 

ao papel dos Intelectuais Orgânicos da Classe Trabalhadora. Contribiu Gramsci (1968): 

 

Quando se distingue entre intelectuais e não-intelectuais, faz-se 
referência, na realidade, tão somente à imediata função social da 
categoria profissional dos intelectuais, isto é, leva-se em conta a 
direção sobre a qual incide o peso maior da atividade profissional 
específica, se na elaboração intelectual ou se no esforço muscular-
nervoso. Isto significa que se se pode falar de intelectuais, é 
impossível falar de não-intelectuais, porque não existem não-
intelectuais. (...) Não existe atividade humana da qual se possa excluir 
toda intervenção intelectual, não se pode separar o homo faber do 
homo sapiens. (p. 07). 
 

Dessa forma, diante da ampliação de nossas intenções investigativas, o outro 

eixo que precisamos desenvolver será direcionado à categoria crucial de nossa análise: 

consciência de classe, que nos exige grande esforço teórico e constitui elemento que 

                                                 
39 Diferença por Lucácks trabalhar uma perspectiva mais ontológica, enquanto Gramsci apresenta 
perspectiva mais política.  
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ainda não conseguimos aprofundar durante o mestrado, cuja progressão ao doutorado 

nos possibilitará apropriação necessária, de forma significativa. A ausência de 

aprofundamento teórico nessa perspectiva nos tem imposto lacunas diante de algumas 

análises empíricas, fato demanda mergulho teórico nessa densa categoria, 

principalmente quando Gramsci afirma que:  

 

(...) todo homem, fora de sua profissão, desenvolve uma atividade 
intelectual qualquer, ou seja, é um ‘filósofo’, um artista, um homem 
de gosto, participa de uma concepção do mundo, possui uma linha 
consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou para 
mudar uma concepção do mundo, isto é, para promover novas 
maneiras de pensar. (GRAMSCI, 1968, p. 07). 
 

Assim, nossas intenções bibliográficas no intuito de discutir a consciência de 

classe são: Karl Marx, com as obras: A Miséria da Filosofia, A Sagrada Família, A 

Ideologia Alemã, A Guerra Civil em França e O 18 de Brumário de Louis Bonaparte; 

Lucáks, com as obras: História e Consciência de Classe – Estudos Sobre a Dialética 

Marxista e A Ontologia do Ser Social; Gramsci, com as obras: Os Intelectuais  e a 

Organização Cultura e Escritos Políticos; Istvan Mézáros, com as obras: Filosofia, 

Ideologia e Ciência Social – Ensaios de Negação e Afirmação e O Poder da Ideologia. 

Como também outras obras que se revelam importantes ao longo de nossa ampliação 

teórica.  

Investiremos, portanto, nossos esforços teóricos e empíricos a fim de darmos 

uma contribuição acadêmica e social, a partir dessa relevante análise da resistência do 

ideário revolucionário, construindo um documentário, emitindo reflexões teórico-

empíricas e fazendo um resgate histórico desse movimento diante de nosso objeto de 

estudo. A contribuição, assim, se dá tanto com relação aos sujeitos pesquisados, com os 

quais estamos contribuindo dentro de nossas possibilidades, a partir do curso de 

letramento ministrado semanalmente, quanto com a comunidade acadêmica, que precisa 

aproximar-se mais da realidade objetiva da classe trabalhadora, não se restringindo 

apenas ao plano teórico, fato elucidado por Marx (2001): “Mas a própria teoria torna-se, 

da mesma forma uma força material quando se apodera das massas. A arma da crítica 

não pode substituir, sem dúvida, a crítica das armas. A força material só será abatida 

pela força material”. (p. 53). 
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 A investigação, nesse sentido, continuará sendo teórico-empírica, partindo para 

o confronto das teorias estudadas com a prática analisada. Diante de uma perspectiva 

dialética, partiremos do pressuposto de que nossa pesquisa não poderá ser definida a 

priori. Ela será construída com o próprio desenrolar do estudo e da aproximação com o 

objeto. 

 O grupo em investigado, revelando-se como um eixo de autoformação, será 

sistematicamente acompanhado, partindo de uma análise predominantemente qualitativa 

da realidade em estudo, buscando a apreensão do educativo em meio às relações sociais 

vivenciadas pelos trabalhadores em processo de politização. O enfoque será a análise às 

conseqüências ocasionadas pelo tipo de formação escolhida por eles, a fim de perceber 

o possível desenvolvimento da consciência de classe, correspondendo ao processo de 

transformação da classe em si em classe para si (Marx, 1927).  

 Para tanto, mergulharemos na realidade concreta em questão para analisarmos 

com conhecimento de causa os dados recolhidos, a fim de perceber detalhadamente as 

relações aí existentes, como nos sugere Kosik: “A dialética trata da “coisa em si”. Mas 

não se manifesta imediatamente ao homem. Para chegar à sua compreensão, é 

necessário fazer não somente um certo esforço, mas também um détour”. (2002). 

Contaremos assim, com uma observação participante na tentativa de apreensão do real, 

como também faremos um relato histórico acerca da formação e atuação desse grupo 

que foi constituído há cerca de três décadas, na pretensão de elaborar um documentário. 

 Quando relevante, faremos um levantamento quantitativo de dados, através de 

contato com o sindicato, para termos acesso a documentos que registrem o momento de 

crise enfrentado pelo mundo do trabalho e as repercussões desse fenômeno para a 

categoria dos gráficos no Ceará, possível motivo desencadeador da necessidade de 

constituição desse grupo. Viabilizaremos também contatos mais diretos com os 

trabalhadores promovendo entrevistas semi-estruturadas e diálogos informais. 

Nesse momento, tentaremos saber o porquê da participação no grupo de estudos, 

o que os despertou para tal prática; procuraremos perceber como eles avaliam os temas 

em estudo e o desencadeamento das discussões; por fim, analisaremos a formação da 

consciência de classe, procurando investigar a elevação intelectual dos trabalhadores a 

partir da participação no ciclo de debates e leituras, como também sua práxis em relação 

à ação politizadora. 
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A – TEMPOS DE LUTA: TRABALHADORES EM AÇÃO 

Década de 1980 
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A – TEMPOS DE LUTA: TRABALHADORES EM AÇÃO 

Década de 1990 

 

 

(Gráficos unidos a outras categorias trabalhistas em luta) 

 



 143 

A – TEMPOS DE LUTA: TRABALHADORES EM AÇÃO 

Década de 2000 
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B –OS GRÁFICOS EM FORMAÇÃO 
Década de 1980 
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B –OS GRÁFICOS EM FORMAÇÃO 
Década de 1990 
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B –OS GRÁFICOS EM FORMAÇÃO 
Década de 2000 
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